
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 
 
 
 

 قال هللا عزوجل:
 األنعام 28{الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم األمن وهم مهتدون }
وتعاونوا على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان وأتقوا هللا إن هللا شديد  }

 المائدة -2 {العقاب
 

 قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
 متفق عليه" إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا وشبك أصابعه" 
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 المقدمة
"الحمددد ا الددذز أنددزل علددى عبدددل الجتدداب ولددم يقعددل لدده عوجددًا   يمددًا ل نددذر  

بأسًا شديدًا من لدنه ويبشر المؤمن ن الذين يعملدون الادالحاأ أن لهدم أجدرًا ًسدنًا 
  )1( ماكث ن فيه أبدًا"

وسدراجًا  وهاديدًا إلدى هللاسدةم علدى المبعدول للنداف كاشدر بشد رًا وندذيرًا  والادةة وال
 من رًا  أما بعد:

االقتادددادير واالجتما يدددر المتةًقدددر المعاصدددرة  وسددديادة  للتطدددوراأ شنتيقدددر 
علدى ًياتده ومالده  يؤمنالقشع المادز للعالم  وجد اإلنسان نفسه بحاجر على أن 

د شي التأم ن التعاوني مدةاًا لتحق دق الدك ولجدن وتقارته  وسائر ممتلجاته  وقد وج
ضددعاشًا كث ددرة أين ينشدددون الدربي ويسددعون إلدى مضدداعفر أمدوالهم ذأربداب األمددوال الد

على ًساب اآلخرين بأز وس لر وشي أز مقال  وجددوا شدي التدأم ن مرتعدًا خادبًا 
ف بةد شأنشأوا شركاأ عمةقر للتأم ن التقارز لها شروع شي مختل  لتحق ق مآربهم

قض العالم اإلسدةمي علدى يل ن ًاجر المحتاج من بني جنسهم  واستغمست  العالم
ي هدددذا شددت  شأخددذ يبحدددا عددن الحلددول المناسدددبر للسدد ر  ددهددذا الوضددع المدددادز المق

وبعدض الشدر أهدون مدن بعدض د بعدد أن أعدر  عدن د ه من محااير فيالركب بما 
ألخدددذ بالشدددريعر اإلسدددةمير والدددذز يتمثدددل شدددي ا  الحدددل القدددذرز لمثدددل هدددذل القضدددايا

دستورًا ومنهج ًياة  وقد توصل علماؤل إلى أن التأم ن التعاوني هو السب ل الًو د 
شلهددذل   لتحق دق كددل مددا يتاددور شددي التددأم ن مددن ماددلحر  وهددو الحددل األمثددل لددذلك

 ت( وبدذليراألهمير اخترأ بحا موضدوع: التدام ن التعداوني ادراسدر تأصد لير شدر 
                                 

 . 3   2  1الجهف اآلياأ: ( 1ا
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إلى ضوابط شر ير تحكم التأم ن التعداوني لمدن أراد األخدذ  ما شي وسعي للوصول
 .به

 د. عبد العزيز بن علي بن عزيز الغامدز
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 التمهيد: حقيقة التأمين
 وفيه ثةثر مباًا           

 
 
 

 المبحث األول: تعريف التأمين

 المبحث الثاني: تاريخ التأمين وتطوره.

 المبحث الثالث: أنواع التأمين.
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 تعريف التأمين: :مبحث األولال 
التددأم ن لغددر: مشددتق مددن األمددن وهددو: الطمأن نددر ضددد الخددو   قددال تعددالى 

 . )1( {الذز أطعمهم من جوع وآمنهم من خو }
يقال: أمن يأمن أمنًا وأمانًا وأمانر وأمنًا وإمنًا وأمنر  إاا أطمأن ولم يخف شهو آمن 

 وأمن وأم ن. 
 ؤتمن  شهو من األضداد.واألم ن يطلق على المؤتمن  والم

رب أجعددل هددذا }مددن وأمدد ن  قددال تعددالى: آويقدال: أمددن البلددد: أطمددأن بدده أهلدده شهددو 
 .)3( {وهذا البلد األم ن}وقال سبحانه  )2( {البلد آمنا

 ويقال: أمن الشر أمنًا  وأمن منه: سلم منه.
قال تعدالى  وأمن شةنًا على كذا وائتمنه: وثق به وأطمأن إليه  أو جعله أم نًا عليه

 . )4( {منجم عليه إال كما أمنتجم على أخيه من قبلآهل }
واسددتأمن شةنددًا: طلددب مندده األمددان  واسددتأمن إليدده: اسددتقارل وطلددب ًمايتدده  شأمندده 

 تأم نًا  شهو أم ن.
ومدددا أندددت }مددن إيماندددًا: صددار اا أمدددن  وأمدددن بدده: وثدددق بدده وصددددقه  قدددال تعددالى وآ

باللسددان  وشددرعًا: التادديق بالقلددب واإلقددرار ق . واإليمدان: التادددي)5( {بمدؤمن لنددا
 .)6( والعمل بالقوارح

                                 
 .4قريش أير ( 1ا
 .35إبراهيم آير ( 2ا
 .3الت ن آير ( 3ا
 .64يوسف آير ( 4ا
 .17يوسف اآلير ( 5ا
د ومعقدددم مقدددايي   4/199  والقددداموف المحدديط لف دددرو  بدددادز 13/21انظددر: لسدددان العدددرب البددن منظدددور ( 6ا

 .1/29من ر للف ومي د والماباح ال 71اللغر البن شارف ص
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نقمًا ل نال هو أو ورثته الشيء: دشع مااًل م "وأمن على دعائه: قال آم ن. ود على
من المدال متفقدًا عليده  أو تعويضدًا عمدا شقدد  يقدال: أمدن علدى ًياتده أو علدى  قدراً 

 .)1( دارل  أو سيارته امج("
ًا: تعريف التأم ن باعتبارل نظامًا مستمدًا من نظ رة اقتاادير لهدا التأم ن اصطةً

 العقود تترتب عليه آثارل. منأسسها وقواعدها  وباعتبارل عقدًا 
التأم ن باعتبارل نظامًا بأنه: " نظام تعاقدز يقوم على أساف المعاوضر غايته  -1

تددزاول  التعداون علدى تدرميم أضددرار المخداطر الطارئدر  بواسددطر ه ئداأ منظمدر
 .)2( عقودل باورة شنير قائمر على أس  وقواعد إًاائير"

عول كث ر من الباًث ن على التعريف الوارد شي المادة  :عقداً  لباعتبار التأم ن  -2
( مددن القددانون المدددني الماددرز وهددو: "عقددد يلتددزم المددؤمن بمقتضددال أن 747ا

حه مبلغًا مدن يؤدز إلى المؤمن له أو إلى المستف د الذز اشترط التأم ن لاال
المدددال أو إيدددرادًا مرتبدددًا أو أز عدددو  مدددالي آخدددر شدددي ًالدددر وقدددوع الحدددادل أو 
تحقق الخطر المب ن بالعقد  والك نظ ر قسط أو أير دشعر مالير أخرى يؤديها 

 .)3( المؤمن له للمؤمن"

مدن غ در ًاجدر   ومن الباًث ن من اعتر  على هذا التعريف  بأنه طويدل
ن الخطددر أو الحددادل فيدده وهددو االًتماليددر  شلددم يددذكر أ مدداوأندده قددد أهمددل جانبددًا مه

                                 
 مقمع اللغر العربير بالقاهرة. 1/8المعقم الوسيط ( 1ا
  وانظدددر ًكددددم 130العقدددود الشدددر ير الحاكمددددر للمعدددامةأ الماليددددر المعاصدددرة  للدددددكتور  يسدددى عبدددددل ص( 2ا

 ً ا اكر تعريفاأ أخرى. 15الشريعر اإلسةمير شي عقود التأم ن للدكتور ًس ن ًامد ص
  ومثلددده: نحدددو نظدددام تدددأم ني إسدددةمي لغريدددب القمدددال 39د. سدددليمان بدددن إبدددراهيم / ص /التدددأم ن وأًكامددده( 3ا

  ونظريدر التدأم ن شدي الفقده 7  والتأم ن اإلسةمي ب ن النظرير والتطب ق لعبدد السدميع المادرز ص8ص
  وأبحدال ه ئدر كبدار العلمداء 20  والتدأم ن اإلسدةمي ألًمدد ملحدم ص13اإلسةمي د. محمد  كدي ص

 .17  والتأم ن شي الشريعر والقانون لشوكت عليان ص4/36العربير السعودير م بالمملجر
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م طدر  آلخدر بتعدويض نقددز ااًتمالي شقال شي تعريفه لعقد التأم ن: "التأم ن التدز 
يدشعدده لدده أو لمددن يع ندده  عنددد تحقددق ًددادل اًتمددالي مبدد ن شددي العقددد  مقابددل  مددا 

 .)1( يدشعه له هذا اآلخر من مبلغ نقدز شي قسط أو نحول"
  شالطول شي التعريف فيه هلحأن ما اكر من اعترا  شي غ ر م وإني أرى 

 مالير فيه  شهو أمر مفروغ منه ألنإيضاح ًتى يكون جامعًا  وأما عدم اكر االًت
  لدددذا يبقدددى أو  مدددن وقوعددده التدددأم ن عدددن أمدددر شدددي المسدددتقبل غ دددر متددديقن وقوعددده

ث دددر مدددن وقدددد اسدددتمدأ منددده ك  التعريدددف الدددوارد شدددي القدددانون المادددرز هدددو الدددراجي
 القوان ن المدنير العربير  ومال إليه كث ر من الباًث ن.

 المبحث الثاني: تاريخ التأمين وتطوره:
إاا نظدددرأ إلدددى شجدددرة التدددأم ن التدددي تتضدددمن تو يدددع الخطدددر بددد ن عددددد مدددن 
األشددخاص ًتددى تخددف وطأتدده علدد هم  بددداًل مددن أن يتحملدده أًدددهم ش ثقددل كأهلدده  

التداري،  وقدد ق دل إن التدأم ن بددأ أول مدا بددأ  لوجدأ تلك الفجرة ضاربر شي أعمدا 
تعاونيًا. ً ا قامت شي المقتمعاأ القديمدر جمييداأ تعاونيدر للفةًد ن وأصدحاب 

 .)2( الحر  وغ رهم لتأم نهم ضد أضرار معنير عن طريق التعاون ب نهم
المدنظم شقدد بدددأ بظهدور مدا عدر  بالتدأم ن البحدرز شددي  أمدا التدأم ن التقدارز  

 :أواخددر القددرون الوسددطى  وكانددت أول وثيقددر تددأم ن بحددرز عرشددت هددي أوروبددا شددي
  وأخذ التأم ن البحرز بعد الك شي م23/10/1347الوثيقر اإليطالير المؤرخر شي 

االنتشار  شي أواخر القرن الرابع عشر الم ةدز  مدع انتشدار التقدارة البحريدر بد ن 
لمتوسددط  شجددان التددأم ن مدددن إيطاليددا والددبةد الواقعددر شددي ًددو  البحددر األبدديض ا

                                 
 .40التأم ن وأًكامه/ د. سليمان إبراهيم ص( 1ا
 .14انظر عقود التأم ن من وجهر الفقه اإلسةمي  لبلتاجي ص( 2ا
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علددى البضددائع المنقولددر  والسددفن الناقلددر لهددا عبددر البحددار  وقددد وضددع لهددذا التددأم ن 
م  وشددي عددام 1435نظددام قددانوني عددر  باسددم "أوامددر برشددلونر" التددي صدددرأ عددام 

 صدر أول قانون إنقل زز خاص بالتأم ن البحرز. 1601
بع عشدر المد ةدز ً نمدا شقد تأخر ظهورل إلى القدرن السداأما التأم ن البرز 

م  الدتهم أكثدر مدن ثةثدر عشدر ألدف 1666دن لحريق هائدل عدام نتعرضت مدينر ل
منزل ونحو مائدر كنيسدر  وشدرع النداف يفجدرون شدي مةالهدم مدن مثدل هدذل الجارثدر 

شي  اشتتحتاهم  وبعد أعوام قل لر من هذا الحريق  غبتمستقبًة  شجان شي التأم ن م
القددرن الثددامن عشددر ًتددى انتشددر هددذا  تددهد الحريددق  ولددم ينلنددن مكاتددب للتددأم ن ضدد

الندوع مددن التددأم ن انتشددارًا واسددعًا شددمل شرنسددا وبلقيكددا  والمانيددا  والواليدداأ المتحدددة 
 األمريكير.

اآلالأ  واخترعددددتولمدددا بدددددأأ الادددناعر شددددي االنتشددددار والتوسدددع والتطددددور  
ال وغ درهم أكثدر عرضدر ر  أصدبي العمدثدالميكانيكير المختلفر  ووسدائل النقدل الحدي

  رللمخدداطر مددن از قبددل  شظهددرأ صددور جديدددة للتددأم ن  كالتددأم ن مددن المسددئولي
الزراعدر ومدوأ المواشدي والتددأم ن  أمدن ًدوادل العمدل  والتدأم ن مددن آشدا والتدأم ن

 من ًوادل النقل القوز وتأم ن الديون  والتأم ن على الحياة.
يددر  التددي تتوالهددا الدولددر  أخددرى مددن التأم ندداأ االجتما  كمددا ظهددرأ صددور 

ددوادل  وشرضددت أنددواع مددن التأم ندداأ اإلجباريددر  كالتددأم ن مددن إصدداباأ العمددل  ًو
السددياراأ ًتددى صددارأ للتددأم ن مكانددر مهمددر شددي النشدداط االقتاددادز  وشددمل كددل 
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رها اإلنسان  وأسست لذلك الشدركاأ  ووضدعت لده الدنظم يحذأنواع المخاطر التي 
 . )1( واللوائي

ا الضدددرب مدددن التعامددل شدددي الدددبةد اإلسدددةمير إال شدددي القدددرن ولددم يعدددر  هدددذ
ل التقدارز بد ن االثالا عشر الهقرز  التاسدع عشدر المد ةدز  ً نمدا قدوى االتاد

 ون جدددان الدددوكةء التقدددداريشالشدددر  والغدددرب إبدددان النهضدددر الادددنا ير شدددي أوروبدددا  
ون يقومددددشددددي الددددبةد اإلسددددةمير لعقددددد صددددفقاأ االسددددت راد  ن األجاندددب الددددذين ي يمددددو 

بالتأم ن على السلع التي يستوردونها  وقدد توسدع شدي هدذا الندوع مدن التعامدل د مدن 
  يددرالدب د ًتددى أن بعدض الددول تبندت هدذل المعاملدر التأم نغلدوب للغبداب تقل دد الم

وأشرقت عل ها مباشرة  ووضعت النظم والقوان ن التدي تحكمهدا  بدل بلدغ بهدا األمدر 
 . )2( عهاإلى أن أجبرأ رعاياها على بعض أنوا 

انبددرى علمدداء اإلسددةم لبيددان الحكددم الشددرعي شددي هددذل المعاملددر القديدددة وقددد 
  سددددواء كددددان باجتهدددداد شددددردز أم جمدددداعي ممددددثًة شددددي المقددددامع واله ئدددداأ الشددددر ير

ومددنهم   واختلفدوا شدي ًكددم التدأم ن  شمدنهم مددن مندع مطلقددًا  ومدنهم مدن أبدداح مطلقداً 
آلخددر  وكددان أول مددن تحدددل شددي مددن توسددط شمنددع بعددض األنددواع وأجددا  الددبعض ا

                                 
ه اإلسدددةمي   ونظريدددر التدددأم ن شدددي الفقددد11انظدددر التدددأم ن شدددي الشدددريعر اإلسدددةمير والقدددانون  للقمدددال ص( 1ا

  وعقددود التددأم ن مددن وجهددر 14  والتددأم ن شددي الشددريعر والقددانون  لشددوكت عليددان ص39لمحمددد  كددي ص
  والتدأم ن وأًكامده  لسددليمان 25  والتددأم ن اإلسدةمي ألًمدد سددالم ص17الفقده اإلسدةمي  لبلتداجي ص

 .42بن إبراهيم ص
  والتددأم ن 15ريعر والقددانون  لشددوكت ص  والتددأم ن شددي الشدد136انظددر العقددود الشددر ير لييسددى عبدددل ص( 2ا

 .26  والتأم ن اإلسةمي  ألًمد ملحم ص13شي الشريعر اإلسةمير والقانون  للقمال ص
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مر هللايابدعه الحنفي المشهور ابن يالك الف  تدار علدى حشي ًاش ته: رد الم  ن ًر
 وأسمال بالسوكرل  )1( الدر المختار

 المبحث الثالث: أنواع التأمين:
للتأم ن أنواع عدة باعتباراأ مختلفر  وهو باعتبار الهد  من  يامه واله ئاأ التي 

 نواع هي:تقوم به ثةثر أ
 : التأم ن االجتماعي.األول
 : التأم ن التعاوني االتبادلي(الثاني
 التأم ن التقارز اأو التأم ن بقسط ثابت( الثالث:

 وسو  أوجز الحديا عن هذل األنواع فيما يأتي:
 النوع األول: التأمين االجتماعي:

ن التدددأم ن االجتمددداعي هدددو مدددا تقدددوم بددده الدولدددر د أو صددداًب العمدددل د لتدددأم  
المددوظف ن والعمددال والمسددتخدم ن لددديها مددن األخطددار التددي قددد تحددول ب ددنهم وبدد ن 
أدائهددم ألعمددالهم  كالتددأم ن ضددد إصدداباأ العمددل  والمددر   والعقددز والشدديخوخر 
والبطالر  ً ا تستقطع الدولدر أو صداًب العمدل مبلغدًا مع ندًا مدن راتدب الموظدف 

خرل مدددن أجلددده مدددع غ دددرل مدددن دوتدددف إليددده مقددددارًا ممددداثًة لددده أو قريبدددًا منددده  ضددديوت
المددوظف ن  شددماا مددا أصدد ب أو أً ددل للتقاعددد قدددر لدده تعددويض مناسددب  أو معددا  

 )2( شهرز ثابت  وهذا النوع من التأم ن إجبارز لمن يشملهم النظام وخاص بهم
 

                                 
  وأبحددال 137وانظددر العقددود الشددر ير الحاكمددر للمعددامةأ الماليددر المعاصددرة لييسددى عبدددل ص 4/170ج( 1ا

 .80-4/40ه ئر كبار العلماء شي المملجر العربير السعودير م
  ونظريددر التددأم ن شددي الفقدده اإلسددةمي 218انظددر التعامددل التقددارز شددي م ددزان الشددريعر ل وسددف قاسددم ص( 2ا

 .102  والمعامةأ المالير المعاصرة لمحمد شب ر ص44لمحمد  كي ص
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 النوع الثاني: التأمين التعاوني )التبادلي(:
أو جمييدددداأ التددددأم ن تقددددوم بهددددذا النددددوع مددددن التددددأم ن القمييدددداأ التعاونيددددر   

ه مقموعدر مدن األشدخاص فيمدا ب دنهم علدى تعدويض فيدالتبادلي " وهو تأم ن تتفق 
  ش دددشع كددل شددخ  )1( األضددرار التددي قددد تلحددق بأًدددهم إاا تحقددق خطددر معدد ن"

اشددتراكًا مع نددًا شددي هددذل القمييددر  قددد يكدددون ثابتددًا وقددد يكددون متغ ددرًا  ش زيددد بزيدددادة 
حدا لهدذا ب  وسيأتي مزيد )2( بنقاانهاق  ينم  و تعويض األضرار التي تلحق به
 النوع وتطورل شهو ب ت القا د.

 النوع الثالث: التأمين التجاري )التأمين بقسط ثابت(:
 ءسدددمي هدددذا الندددوع بالتدددأم ن التقدددارز ألن األعضددداء المسددداهم ن شدددي إنشدددا 

أ  شركاته  يهدشون إلى الربي مما يقدمونه من تأم ن لمن يريدل شي شدتى المقداال
والدددك بعقدددد يبدددرم بددد ن الطدددرش ن: المدددؤمن والمدددؤمن لددده  وعلدددى هدددذا الندددوع ينطبدددق 

 .)3( التعريف العام للتأم ن الذز سبق اكرل
"وهو تأم ن تتفق فيه شركر مع عمةئها على تعويضهم عن األضدرار التدي  
ع كل منهم قسطًا ثابتدًا يتحددد مقددارل شددهم عند تحقق خطر مع ن نظ ر ًتلحق أ
 .)4( عقد"وقت ال

                                 
  وبحدول شدي شقده المعدامةأ المعاصدرة للقدرة داغدي 45نظرير التأم ن شي الفقه اإلسةمي لمحمد  كي ص( 1ا

كدددم الشدددريعر اإلسدددةمير شدددي عقدددود التدددأم ن  640  والغدددرر وأثدددرل شدددي العقدددود للضدددرير ص. 293ص ًو
 38لحس ن ًامد ص

 640  والغدرر وأثدرل شدي العقدود للضدرير ص46انظر: نظرير التأم ن شي الفقه اإلسدةمي لمحمدد  كدي ص( 2ا
كم الشريعر اإلسةمير شي عقود التأم ن لحس ن ًامد ص  .38ًو

 6شي ص ( 3ا
 .47ير التأم ن شي الفقه اإلسةمي لمحمد  كي صنظر ( 4ا
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 ويمكن ًار أنواع هذا التأم ن شي ثةثر هي:
رمه الشخ  ضد األخطار التي بن األشخاص  ويقاد به التأمن الذز ي تأم -1

تهددل بايغر خاصر  كالموأ  والهرم  والمر . ومن أشهر أنواعه: التأم ن 
والتددأم ن ضددد المددر   والتددأم ن ضددد   علددى الحيدداة  والتددأم ن ضددد الحددوادل

 شيخوخر. الهرم وال
مل أندددواع تدددأم ن األمدددوال والممتلجددداأ  العامدددر والخاصدددر  وهدددذا الندددوع هدددو أشددد -2

درج تحتدددده جميددددع ممتلجدددداأ الدولددددر  والشددددركاأ  التددددأم ن وأوسددددعها  ً ددددا يندددد
أقدم أنواع التأم ن  هو ذز واألشراد  والقماعاأ  وما عر  بالتأم ن البحرز ال

 والتأم ن البرز.

شردير أم جما يدر  والدك  رسواء كانت المسئوليتأم ن المسؤولياأ تقال الغ ر  -3
درج تحددت هددذا النددوع مددا عددر  بتددأم ن ينددنتيقددر تاددر  خدداطإ  أو إهمددال  و 

السدددياراأ  والطدددائراأ  والبدددواخر  والقطددداراأ ضدددد المسدددئولير المدنيدددر  وكدددذا 
تدددأم ن المهندسددد ن واألطبددداء والاددديادلر وغ دددرهم ممدددن قدددد يلحدددق عملددده ضدددررًا 

 .)1( باآلخرين

                                 
 .72  والتأم ن وأًكامه لسليمان الثنيان ص49انظر المرجع السابق ص( 1ا
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 عريف التأمين التعاوني:تمبحث األول: ال 
التددأم ن التعدداوني أو التبددادلي: هددو أًددد أنددواع التددام ن المشددهورة والتددي سددبق  
"اتفددا  مباشددر بدد ن األشددراد المعرضدد ن لخطددر معدد ن   ه  وقددد عددر  بأندد)1( اكرهددا

يتعهدددون فيدده باالشددتراا جميعددًا شددي تحمددل عددبء الخسددارة التددي تلحددق بددأز مددنهم 
 .)2( الخطر"نتيقر لتحقق 

موضدحًا مدن يقدوم بهدذا التدأم ن  وكيدف يقومدون بده:  )3( ويقدول الددكتور السدنهورز 
جمييداأ تعاونيدر  يقمدع أعضداء القمييدر  "أما جميياأ التبادل  شهي شي األصدل

بالنسدبر ش ها األخطار التي يتعرضون لهدا  ويلتزمدون بتعدويض مدن يتحقدق الخطدر 
 .ا الذز يؤديه كل عضو" هم شي سنر مع نر من االشتراإليه من

  " شالتدأم ن التبددادلي هدو الددذز يقدوم بدده شئدر مددن )4( ويقدول الددكتور الزرقدداء
الناف كأهل سو  مع نر مدثًة يتعرضدون لندوع مدن المخداطر  فيكتتبدون فيمدا ب دنهم 

 هددا  وتوضددع شددي صددندو  للطددوار  ل ددؤدىبمبددالغ نقديددر  يقدددم كددل مددنهم ًاددته ش 
هم( مددنهم عنددد مدا يقددع عليدده الخطدر الددذز اكتتبددوا اتعددويض ألز مكتددب امسدمنهدا  

وإن  اد منهدا ر تزاد أو يكتفدي بدالموجود منهدا بيمن أجله  شمن لم تف األقساط المق
شددديء بعدددد تعدددويض الضدددرر الواقدددع علدددى صددداًبه يعددداد إلدددى المكتتبددد ن  أو يتدددرا 

                                 
 9انظر ص( 1ا
  وانظددر التددأم ن أصددوله العلميددر وأسسدده العمليددر/ د. علددي 27مبدداد  التددأم ن/ د. السدد د عبددد اللطيددف ص( 2ا

 .220ريعر د. القاسم ص  والتعامل التقارز شي م زان الش159شاكر ص
 .2/1099م7الوسيط شي شرح القانون المدني ( 3ا
مدددن بحدددول المدددؤتمر العدددالمي األول  391االقتادددادز بوجددده عدددام ص نظدددام التدددأم ن موقعددده شدددي الم ددددان (4ا

 لةقتااد اإلسةمي.
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ائي بسددديط  وهدددو أشدددبه بقمييدددر رصددد دًا للمسدددتقبل. وواضدددي أن هدددذا الندددوع هدددو بدددد
 تعاونير خاصر ال تهد  إلى الربي". منيرتضا

ه شي التأم ن التبدادلي أيت: "وأًسن تعريف ر )1( وقال الدكتور سليمان الثنيان
دشع بددهددو الددذز يقددول: اتحدداد غ ددر مق ددد يقددوم بدده المددؤمن لهددم أنفسددهم  ش تعهددد ون 

اشدددتراكاأ دوريدددر وشدددق جددددول متفدددق عليددده  لتغطيدددر الخسدددائر التدددي يتعدددر  لهدددا 
لحاالأ المع نر المحتمدل ًددوثها شدي المسدتقبل  وتدو ع هدذل الخسدائر بعضهم شي ا

 على جميع األعضاء دوريًا".
وبهذا يتضي المراد بالتأم ن التعاوني أو التبادلي  شجل عضو مؤمن ومؤمن  

له  ومن الواقع العملي لهذا النوع من التأم ن  أن اشتراكاأ األعضاء فيه قد تدشع 
    ويفتددددر  ش هددددا أن  تغطددددي الماددددروشاأ اإلداريددددرهإليددددمقدددددمًا عنددددد االنضددددمام 

ًتياطي الة م  وقد تؤجل د ماعدا اشتراا العضوير د إلى الاو   واألخطار المحتملر
 .)2( يلزم أن يدشعه كل عضو ويطالب بالدشع شوراً  ً ن ًدول الخطر  وتقدير ما

 المبحث الثاني: نشأة التأمين التعاوني وتطوره:
ًا  وهدو أقددم أندواع التدأم ن علدى اإلطدة   وقدد دعدت إليده بدأ التام ن تعاوني 

الحاجدددر  ً نمدددا وجدددد النددداف أنهدددم بحاجدددر إلدددى التعددداون والتجددداتف أمدددام األخطدددار 
 .والجددوارل التددي تهددددهم وقددد ال يسددتطيع الواًددد مددنهم أن يتحمددل خسددائرها بمفددردة

مدد ةد  ومددن أقدددم صددور هددذا التددأم ن  تلددك التددي ظهددرأ شددي القددرن العاشددر قبددل ال
د   د م  وقدد  916ً ا صدر أول نظدام يتعلدق بالخسدارة العامدر شدي رودف سدنر 

                                 
 .159  وانظر التأم ن شي الشريعر والقانون للقمال ص84التأم ن وأًكامه ص( 1ا
 157  والتأم ن شي الشريعر اإلسةمير والقانون للقمال ص55أم ن اإلسةمي ألًمد ملحم صانظر الت ( 2ا
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شدحنر السدف نر شدي البحدر خشدير  نقضى بتو يدع الضدرر الناشدإ عدن القداء جدزء مد
 الغر  على أصحاب البضائع المشحونر شي تلك السف نر.

 ن قبدددل ادددومدددن الادددور القديمدددر للتدددأم ن التعددداوني أيضدددًا  مدددا ظهدددر شدددي ال 
ر تقريبددًا  عندددما اتفددق عدددد مددن األسددر الددذين كددانوا يييشددون شددي نسددر آال  سددخم

 ب وأ عائمر  علدى ربدط ب دوتهم ومتداجرهم الملتادقر بهدا  ًتدى إاا تعدر  أًددهم
 لخطر الغر  تقاسموا الخسارة.

ابدن خلدددون شددي مقدمتده: أن  العددرب قبددل اإلسدةم عرشددوا تأم ندداأ  روقدد اكدد 
لتدي الشدتاء فدش مدن صدورة  أكثدرشي  الممتلجاأ الاديف كدان أعضداء القاشلدر و ي ًر

لدددر اأز يهلدددك أو  يتفقدددون فيمدددا ب دددنهم علدددى تعدددويض مدددن ينفدددق لددده جمدددل أثنددداء الًر
لدر  والددك بددأن يددشع كددل عضددو نادد بًا  يمدوأ( مددن أربدداح التقدارة الناتقددر عددن الًر
لر ًسب األًدوال. كمدا كدانوا  بنسبر ما ًققه من أرباح  أو بنسبر رأسماله شي الًر

تجسددد أو تهلددك(. نتيقددر نفددو  تفقددون أيضددًا علددى تعددويض مددن تبددور تقارتدده اأز ي
بالطريقددر السددابقر نفسددها. وقددد اعتدداد التقددار منددذ القدددم الددذين ينقلددون تقددارتهم  جملدده

فيمدا ب دنهم علدى تعدويض بعضدهم الدبعض  إاا مدا عبر البحدار  أن  يتفقدوا تعاونيدًا 
 .)1( دهم لنق  أو خسارة شي مالهًتعر  أ
واختلدف البداًثون شدي  مدن بدايدر التدأم ن التبدادلي شدي أوروبدا بشدكل مدنظم  

شمددنهم مددن يددرى أن  نشددوءل كددان شددي القددرن الخددام  عشددر أو السددادف عشددر شددي 
المانيا ً نما بدأ التأم ن من أو ب ئر الماشير  أو أخطار الحريدق  ثدم اتسدع ليشدمل 

وء التدأم ن التبدادلي بأكملده   ومنهم من يرجع نشالتام ن شي ًالر الوشاة أو المر 
  ً دا أنشدئت أول جمييدر تدأم ن تبدادلي إلى أوائدل القدرن الثدامن عشدر شدي المانيدا

                                 
 .59انظر التأم ن اإلسةمي ألًمد سالم ص( 1ا
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ويدرى الدبعض مدنهم: أن   م1754م  ثم أع د تشك لها عدام 1726ًرة مستقلر عام 
أول جميياأ تأم ن تبادلي باشدرأ التدأم ن علدى الحريدق شدي المددن ولدي  التدأم ن 

م  ومدا 1545 –م 1530الدك شدي لنددن وبداري  شدي األعدوام  نعلى الماشدير  وكدا
أن  انتشرأ جميياأ التأم ن التبادلي شي جميدع أنحداء العدالم  ونشدأأ آال   الب

القميياأ التبادلير الناجحر شي شرنسا وسويسرا وبلقيكا وهولندا وبريطانيا  وإيطاليا 
ظ دددت بددددعم مدددن الحكومددداأ شدددي هدددذل الدددبةد  وكدددان ن قاًهدددا منقطدددع والمانيدددا  ًو

 .  )1( يالنظ ر شي الوالياأ المتحدة األمريكير  وما كان يسمى باالتحاد السوش  ت
التبدادلي  واتسدع  وبعد الحرب العالمير الثانير تضخمت شركاأ هذا التدأم ن 

سددبب رشددع شددركاأ التددأم ن المسدداهمر التقاريددر رسددوم التددأم ن إلددى بنطددا  عملهددا  
رضدددها لشدددروط تخلدددي مسدددئول تها عدددن تحمدددل شأضدددعا  مضددداعفر أثنددداء الحدددرب  و 

ر  غددالتعددويض إاا كددان الضددرر ناتقددًا عددن النددزاع المسددلي سددواء كددان شددي البحددار ك
شددي داخددل الددبةد كقاددف المحددال التقاريددر والسددكنير. شلقددأ الندداف إلددى  مالسددفن  أ

ًركته ًتى أن أكبر خم  شركاأ تأم ن على  أوا دهر شركاأ التأم ن التبادلي 
عددالم شددركاأ تبادليددر  وأن مددن بدد ن الخمدد  عشددرة شددركر الجبددرى شددي ال الحيدداة شددي

 .)2( العالم اثنتا عشرة شركر تأم ن تبادلير

                                 
 156انظر التأم ن شي الشريعر اإلسةمير والقانون للقمال ص( 1ا
لعقدود الشدر ير د. يسدى   وا25ب ن النظريدر والتطب دق/ لعبدد السدميع المادرز ص يانظر التأم ن اإلسةم( 2ا

 .155عبدل ص
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 المبحث الثالث: خصائص التأمين التعاوني:
 أهم خاائ  التأم ن التعاوني االتبادلي( ما يأتي: 

شددي عضددوير هددذا النددوع مددن التددأم ن  إمددا أن يكددون بقسددط يدددشع  االشددترااأن  -1
لعضددو المتضددرر بمقددرد لًا عنددد االكتتدداب ًتددى يسددهل سددداد التعددويض مقدددم

وقددوع الخطددر  وإمددا أن يكددون مددؤخرًا بقدددر القسددط عنددد ًاددول الجارثددر ألًددد 
دشع رسدددوم العضدددوير بدددعنددد االكتتددداب    ويلدددزم بدشعددده شدددورًا  ويكتفدددىاألعضدداء

 .)1( شقط
 ددق األمددن أن  رأف المدال معدددوم شددي التددأم ن التعدداوني  ألن الهددد  مندده تحق -2

لألعضداء المشددارك ن فيدده بالتعدداون فيمددا ب ددنهم  وال يهددد  إلددى الددربي أساسددًا  
قهم  إمدا نقددًا ئوإاا ما تحقق شائض شمنه يعود إلى أصحاب الوثائق بنسدبر وثدا

دددل  وإمدددا بخادددم  يمتددده مدددن االشدددتراا القديدددد ز ًالدددر التقديدددد  وإمدددا أن يًر
 الفائض إلى االًتياطاأ باتفا  األعضاء.

التبدددادلي متضددامنون شدددي تغطيدددر المخدداطر التدددي تاددد ب  عضدداء التدددأم نأن أ  -3
تغ ر  يمر االشتراا تبعًا لما يتحقق من المخداطر تأًدهم أو بعضهم  لذا قد 

سنويًا  ويكاد ينعدم وجود المتآمرين ومفتعلي الحوادل والجوارل ب ن الشركاء 
 شي هذا النوع من التأم ن.

ن التددأم ن تتمثددل فيدده ماددلحر القهددا  أن العضددو المشددارا شددي هددذا النددوع مدد -4
المؤمن لده شدي ًالدر   التبادلي ااته  شهو المؤمن له والمؤمن شي نف  الوقت

                                 
  والتدأم ن شددي الشدريعر اإلسددةمير والقدانون للقمددال 41انظدر التددأم ن اإلسدةمي بدد ن النظريدر والتطب ددق ص( 1ا

 .157ص
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وقدددوع كارثدددر لددده  فيعدددو  مدددن المبدددالغ التدددي دشعهدددا الشدددركاء وهدددو معهدددم  أو 
 س دشعونها.

والمدددؤمن شدددي ًالدددر وقدددوع الجارثدددر ألًدددد الشدددركاء  فيشدددارا معهدددم شدددي دشدددع 
 ضرر.الضرر عن الك المت

ني شددي خدمتدده وتطددويرل فدداوهددذا يدددعول إلددى االهتمددام بنقدداح هددذا القهددا  والت
 بما يخدم مالحر القميع.

ا شدأن الشريك ن شي التأم ن التعاوني ليسا طرشي عقد معاوضر  وإنما هما طر  -5
ي شدددوتملدددك ه ئدددر المشدددترك ن فيددده  ربدددا ً نئددذ  شدددة )1( عقددد تعددداون وإًسدددان

 .)2( ديرها شقط شركر التأم نمقموعهم األموال المدشوعر  وت

 أن العضو المشارا  ينتفع بكث ر من المزايا التي ال توشرها شدركاأ التدأم ن  -6
التقدددارز لحملدددر وثدددائق التدددأم ن  ومدددن هدددذل المزايدددا أن  ًامدددل وثيقدددر التدددأم ن 
التبادلي يابي أًد األعضاء  ومدن ًقده انتخداب إدارة القمييدر أو الشدركر  

 والمشاركر شي أرباًها.

أن التددأم ن التعدداوني يقمددع بدد ن ماددالي أطددرا  مددن طبيعددر واًدددة بخددة   -7
التدددأم ن التقدددارز شدددمن ماددددالي أطراشددده متبايندددر شماددددلحر المدددؤمن مدددن عقددددد 

 .)3( التأم ن غ ر مالحر المؤمن له منه

لي وجميياته تدنجمش وتدتقل  شتحقدق ي التأم ن التبادشأن ماروشاأ اإلدارة  -8
إضدداشر إلددى أن  يمددر وانخفاضددًا شددي التجدداليف   المقددال رًا ً ي يددًا شددي هددذا شدو 

                                 
 .2انظر مقالر: ب ن التأم ن التقارز والتعاوني محاور شاصلر/ د. يوسف الزامل ص(1ا
 .98كتور البعلي صانظر التأم ن التعاوني قواعدل وشنياته للد(2ا
  والتددددأم ن اإلسددددةمي بدددد ن 171  ص158انظددددر التددددأم ن شددددي الشددددريعر اإلسددددةمير والقددددانون للقمددددال ص( 3ا

 .63  والتأم ن اإلسةمي ألًمد سالم ص98  والتأم ن وأًكامه ص46النظرير والتطب ق ص
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األجور  وعموالأ الحاول على أعمال جديدة  ومااريف الفح  والتق يم  
والنفقاأ القانونير  وتجاليف اإلعةناأ محدودة للغاير  ب نما هذل األمدور شدي 

   )1( شركاأ التأم ن التقارير تشكل نسبر محسوسر شي تجاليف التأم ن

 : تطبيق التأمين التعاوني في شركات التأمين التعاونية المعاصرة.المبحث الرابع
مددر ربدده ويخددا  عقابدده  ل رغددب أن  يكددون مأكلدده  إن المسددلم الددذز يرجددو ًر

ركبه ًةاًل  وال يغ ب عن اهنه هذا المطلدب مومشربه ًةاًل  وأن يكون مسكنه و 
يدر المختلفدر  لدذا الشريف شي خضم األمواج االقتادادير العاتيدر  واإلغدراءاأ الماد

سعى أن  يكون كسبه ًةاًل  وأن يلتم  الطريق الحةل لذلك  ًو نما وجد نفسه 
بحاجر إلى األمن علدى تقارتده وممتلجاتده د شدي  يداب تطب دق شريضدير الزكداة ًدق 

لتدأم ن التعداوني  مسترشددًا لالتطب ق شي كث در مدن البلددان د أنشدأ شدركاأ إسدةمير 
ت شدي التطب دق لدذلك  وقدد تفاوتدمع الفقهير شي هدذا الشدأن  بقراراأ اله ئاأ والمقا
 ن شددي هددذا المقددال شددي الملجددر العربيددر السددعودير قتدد ن عمددة ولعلددى أعددر  شددركت

ى مدى التزامهما بقواعد التأم ن التعداوني اإلسدةمي  أرمدز ألوالهمدا بحدر  اأ( نر ل
 بحر  اب(. ثانيرللو 

 أواًل: الشركراأ(
من النظام األساسي لهذل الشركر اأ( ما ناه: "غر  جاء شي المادة الثالثر  -1

الشددركر: مزاولددر أعمددال التددأم ن التعدداوني وكددل مددا يتعلددق بهددذل األعمددال مددن 
وشقدًا ألًكدام الشدريعر إعادة تأم ن أو تدوك ةأ  علدى أن  يكدون الدك جميعده 

ال يددام بهددا لتحق ددق وللشددركر أن تقددوم بقميددع األعمددال التددي يلددزم  اإلسددةمير 
شددريطر أن  يكددون اء شددي مقددال التددأم ن  أو اسددتثمار أموالهددا  و سددها  أغراضدد

                                 
 .111انظر التأم ر التعاوني قواعدل وشنياته للدكتور البعلي ص( 1ا
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تقدوم بتحريدك   كدي تسدتطيع الشدركر أن  ًا ألًكام الشريعر اإلسةميرقالك وش
ر   أو بيعهدا أو اسدتبدالها أو تأج رهدا بواسدطتها مباشدرة قديدوال الثابتر والناألم

جهددداأ أخدددرى.  أو بواسدددطر شدددركاأ تؤسسدددها أو تشدددتريها  أو باالشدددتراا مدددع
ويقددو  للشددركر أن تجددون لهددا ماددلحر أو تشددترا بددأز وجدده مددن الوجددول مددع 

زاول أعمدددااًل شددب هر بأعمالهددا  أو التدددي تعاونهددا علددى تحق دددق تدداله ئدداأ التددي 
جميدددع األعمدددال  وتباشدددر الشدددركرتددددمقها ش هدددا أو تشدددتريها   غرضدددها  أو أن

 وشقدًا ألًكدام الشدريعرالمذكورة ز هذل المادة سواء داخل المملجدر أو خارجهدا 
 اإلسةمير".

وهدددذل المدددادة تددددل بوضدددوح علدددى أن الشدددركر ًريادددر علدددى مزاولدددر أعمدددال 
التأم ن التعداوني المواشدق ألًكدام الشدريعر اإلسدةمير  وعلدى أن أز عمدل تقدوم بده 

أهدددددا  الشددددركر البددددد أن  يكددددون مواشقددددًا ألًكددددام الشددددريعر  قأو تزاولدددده ممددددا يحقدددد
مقلددد   نظدددام هددذل الشددركر أندده قددد أعطددى مددنالمةًدد   اإلسددةمير  ومددع هددذا إن

واسددددعر شدددي وضددددع القواعددددد المتعلقدددر بضددددوابط وإجددددراءاأ عمليدددداأ  إدارتهدددا سددددلطر
التددأم ن  واسددتثمار أمددوال المددؤمن لهددم  والمسدداهم ن شددي الشددركر  وتو يددع الفددائض 

تحددت إشددرا  ه ئددر   وكددان ينبغددي أن يقددال: الشددر يرالادداشي  دون اكددر للرقابددر 
 (.43   7  6. اراجع المواد: متخاار شر ير

أغفل نظام هذل الشركر اللقنر الشدر ير المتخاادر  التدي ينبغدي أن  تجدون  -2
أعمال الشركر جميعها تحت رقابتها  لذا البد من الن  على الك شي النظام 

شدي المدادة الثالثدر  دائمر  لتحق ق ما اكدر رتخاامواستحدال لقنر شر ير 
ا هدد( والتددي عبددر عن24ي اإلشددارة الخةيددر شددي المددادة االسددابق اكرهددا  وال تجفدد
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بأنده يقددو  لمقلدد  اإلدارة أن يعدد ن مستشددارًا لده أو أكثددر شددي مختلددف شددؤون 
 .الشركر

لدم يددذكر شدي نظددام الشددركر مدن بدد ن أعضداء مقلدد  إدارتهددا مدن تع ندده الدولددر  -3
  وهدددذا أمدددر مهدددم للمحاشظددر علدددى التدددوا ن بددد ن مددن األشدددخاص الموثدددو  بهددم

قو  المؤمن لهم   والحقو  العامر  وإن كانت الشدركر ًقو  الم ساهم ن  ًو
تخضع إلشرا  ومرا بر مؤسسر النقد العربي السعودز  ويمكن أن يكون من 
ب ن أعضاء مقل  اإلدارة أشخاص من المؤمن لهم إاا تحققت شد هم صدفاأ 

 (.14مع نر. اراجع المادة 

ن نظدددام الشدددركر  تحديدددد ( مددد43( مدددن المدددادة ا5شدددي الفقدددرة اأ( مدددن الفقدددرة ا -4
بد ن  تا ب المساهم ن شدي الشدركر مدن الفدائض الاداشي  الدذز يمثدل الفدر  

لددى مددا يخدد  من لهددم ومقمددوع التعويضدداأ  إضدداشر إاشددتراكاأ المددؤ  مقمدوع
لدم يتضددي األسداف الددذز بنددي المدؤمن لهددم مدن عائددد أمدوال عمليدداأ التددأم ن  
قال: إنهم استحقوا الك   وال يعليه تحديد نا ب المساهم ن من الك الفائض

انتيقدددر تعدددر  ًقدددوقهم لمخددداطر التدددأم ن( ألن ًقدددوقهم شدددي منئدددًا عدددن تلدددك 
المخدداطر مددا دام التددأم ن تعاونيددًا بدد ن المشددترك ن أنفسددهم  وأمددوال المشددترك ن 
هددي المعرضددر للمخدداطر ً نمددا تسددتثمرها الشددركر وسددو  يددأتي توضدديي الددك 

 اإلسةمي.عند اكر ضوابط التأم ن التعاوني شي الفقه 

كون ( على أن ي3. امادة )1( اكر شي نظام الشركر  أنها تزاول إعادة التأم ن -5
م 2003اإلسدةمير  كمدا اكدر شدي التقريدر السدنوز لعدام  روشقًا ألًكام الشدريع

                                 
مدددن التددأم ن اإلسدددةمي ألًمدددد  125لتدددأم ن: "عقددد تدددأم ن جديددد بددد ن المددؤمن والمدددؤمن المع ددد" صإعددادة ا( 1ا

ملحددم أو "تحويدددل أ بددداء المخددداطر المدددؤمن عل هدددا إلدددى مع ددد التدددأم ن  وتعدددويض المدددؤمن مدددن قبدددل مع دددد 
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أن أنشددطر إعدددادة التدددأم ن لهدددذا العدددام تركدددزأ علدددى إعدددادة التدددأم ن االختيدددارز 
ولدددم (  38   28   24   12وإعدددادة التدددأم ن شدددائض الخسدددارة االادددفحاأ: 

؟! مدع أنده كدان يتضي كيف كان هذا العمل موشقًا ألًكام الشريعر اإلسدةمير
أم ن وإعدادة التدأم ن شدي أوروبدا وغ رهدا وهدو مع شركاأ عالمير شي مقال التد

   وأهدا  التأم ن التعاوني.مخالف ألس

  أن نشددداط الشدددركر 26م ص2003جددداء شدددي التقريدددر السدددنوز للشدددركر لعدددام  -6
الرئي  يتمثل " شي تقدديم كاشدر خددماأ التدأم ن مدن سدياراأ  بحدرز  ًريدق  

 طاقر  طبي  هندسي  ط ران  تجامل وتأم ن ًوادل متنوعر..

% مدددن 10وتتقاضددى الشددركر أتعابدددًا مقابددل إدارة اسدددتثمار عمليدداأ التدددأم ن بواقددع 
  التأم ن.اأ استثماراأ عملياأ دار صاشي إ
 ر منفاددلر لجدل مدن ًسداباأ عمليدر التددأم نف  الشدركر بددشاتر ًسدابيتوتحد 

ساباأ المساهم ن  يتم تسق ل اإليراداأ والماداريف الخاصدر بكدل نشداط  ي شدًو
الدشاتر الحسابير الخاصر بذلك النشاط  ويتم تو يع المااريف المتعلقر بالعملياأ 

 المشتركر من قبل اإلدارة وأعضاء مقل  إدارة الشركر."
 ثانيًا: الشركر اب(

هدو: االتدأم ن برؤيدر  )1( هذل الشركر مدن خدةل موقعهدا علدى اإلنترندتشعار  -أ
إسددةمير(  ولددذلك شهددي تعمددل علددى تطب ددق مبدداد  االقتادداد اإلسددةمي شددي 

 مقال التأم ن  وتحت إشرا  ه ئر شر ير متخاار.
 تمثل الفلسفر األساسير للشركر هي:التي المباد   -ب

                                                                                               
ر شدركاأ التأم ن عما يتم دشعه للمدؤمن لهدم إاا تعرضدوا للضدرر والخسدارة" الةئحدر التنف ذيدر لنظدام مرا بد

 .3التأم ن التعاوني  شي المملجر العربير السعودير ص
 www. Methag. com( 1ا
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ا أقرتدده ه ئددر كبددار العلمدداء شددي العمددل انطةقددًا مددن مبدددأ التددأم ن التعدداوني كمدد -1
 هد.4/4/1397وتاري،  51المملجر العربير السعودير شي قرارها رقم 

الشدر ير  وعبدر اسدتخةص  رتطوير الفجر التأم ني طبقدًا للمبداد  االقتادادي -2
تادداد اإلسددةمي التددي ترسددخت علددى مدددى أربعددر عشددر قرنددًا مددن قمبدداد  اال

 الزمان

لى الحد األدنى انطةقًا من إاطر المعاصرة العمل على التقل ل من ًدة المخ -3
 مباد  الشريعر الغراء.

أن يكون التجاشل والتعاون هدو األسداف الدذز تقدوم عليده العةقدر بد ن الشدركر  -4
 (وعمةئها. انقًة عن موقع الشركر على االنترنت

 التي على أساسها تمارف الشركر التأم ن التعاوني هي:  )1( القواعد -ج

بدد ن  ن عقددد مددن العقددود المسددماة التددي تهددد  إلددى التعدداون األصددل أن التددأم  -1
مقموعدر مددن األشددخاص الطبيع د ن أو االعتبدداري ن مددن أجدل مواجهددر أخطددار 
محتمله يمكن أن يتعرضوا لهدا دون أن يقددر أز مدنهم علدى دشعهدا بمفدردل أو 

انطةقدددًا مدددن قولددده تعدددالى "وتعددداونوا علدددى البدددر والتقدددوى وال   يشدددق عليددده الدددك
 على اإلثم والعدوان". تعاونوا

من األشخاص الراغب ن شي التعاون على مواجهر خطر أو أخطار  يساهم كل -2
  ومسدتوى التغطيدر المطلدوب مع نر باشتراا محدد يتناسب مع طبيعدر الخطدر

وتقمددع هددذل األمددوال شددي صددندو  يددتم مددن خةلدده تعددويض المشددترك ن الددذين 
 .يتعرضون للخطر المؤمن ضدل

                                 
ؤير الشريعر للتأم ن التعداوني لهدذل الشدركر  ومواشقدر مدن اله ئدر الشدر ير بالشدركر بقرارهدا نقة عن وثيقر الر  (1ا

 هد.14/4/1422( وتاري، 5رقم ا
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لير التنظيمير تنشأ الحاجر إلدى وجدود مددير للادندو  يقدوم نظرًا لاعوبر العم -3
عن المشترك ن ولاالحهم مقابل أجر مقطدوع يدتم االتفدا  عليده   براني رتهبمدا

 وتقوم شركر التأم ن بهذا الدور.

 تشمل أعمال اإلدارة التي تقوم بها شركر التأم ن مايلي: -4

 رك ن.تلقى اشتراكاأ التأم ن وإعداد وإصدار الوثائق للمشت -أ

 إدارة أموال الاندو  واستثمارها لاالي المشترك ن طبقًا للقواعد الشر ير. -ب
بعددددد التحقددددق مددددن  هوتحديددددد مبلددددغ التعددددويض ودشعددددتلقددددي طلبدددداأ التعددددويض  -ج

 استحقاقه.

 توش ر الجوادر الفنير والمالير واإلدارير الة مر لممارسر النشاط. -د

ن سددد ولر لمقابلدددر للشددركر تقن دددب نسدددبر مع ندددر مدددن موجددوداأ الادددندو  لتجدددو  -5
المااريف والتعويضاأ  وتقوم الشركر باستثمار الباقي شي استثماراأ متدنير 

 المخاطر مقابل نسبر مع نر من األرباح وشقًا لعقد المضاربر.

العةقددددر بدددد ن شددددركر التددددأم ن وكددددل مشددددترا علددددى ًدددددة هددددي عةقددددر تعاقديددددر  -6
 يتضمنها عقد التأم ن.

ر متخاار يكدون كدل منهدا مسدتقًة ماليدًا تقوم الشركر بمنشاء صناديق تأم ني -7
 عن اآلخر وتقوم الشركر بمدارة كل من هذل الاناديق على ًدة.

سددنواأ( يددتم شددي نهايتهددا تاددةير  5- 3يكدون للاددندو  مدددة محددددة امددا بدد ن  -8
ساب الفائض شركر عن اإلدارة و يمر التعويضاأ  ثم بعد استقطاع أجر ال ًو

نسبر اشتراكه ومدته  مع إضداشر العوائدد إعادة الفائض للمشترك ن كل بحسب 
 المستثمرة بطريقر شر ير امضاربر د مرابحر.. ال،( للاندو .

إن ًاول أًد المشترك ن على التعويض ال يمنع مدن ًادوله علدى ناد به  -9
 من الفائض المتبقي شي نهاير مدة الاندو .
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ن أو تلتددزم الشددركر بالقواعددد الشددر ير شددي العقددود وخلوهددا مددن أسددباب الددبطة -10
 الفساد مثل الربا والضرر وغ ر الك.

المؤهلدر شدي المعدامةأ  يدرتعمل الشدركر علدى إعدداد وتجدوين الجدوادر التأم ن -11
 المالير ًتى تجون الممارسر متفقر مع المقاصد الشر ير.

تقدم الشركر أنواعًا مختلفر من الخدماأ التأم نير لعمةئها  كالتدأم ن البحدرز  -د
السياراأ وتأم ن المسئولير المهنير الطبير  وتأم ن  والبرز  والتأم ن الاحي 

والتأم ن ضد الحوادل  والتأم ن ضد المر  والحوادل للحقاج والمعتمرين  
والتأم ن الهندسي  وتدأم ن المسدئولير التعاقديدر الخاصدر. اعدن نشدرة إعةميدر 

 للشركر(

ًا شدي التزا - مهدا ومن خةل ما سبق عرضه عن هذل الشركر نقددها أكثدر وضدًو
لتدددأم ن التعددداوني مدددن الشدددركر اأ( ً دددا تخضدددع أعمالهدددا لبدددالمنهج اإلسدددةمي 

 لرقابر شر ير دائمر  وهذل م زة أغفلت شي نظام الشركراأ(.
تتعدددامةن بمدددا عدددر  بمعدددادة التدددأم ن لددددى شدددركاأ عالميدددر اأ ب(  انوالشدددركت -

 من النشرة اإلعةمير للشركر(. 13كبرى اص

يعدد نقطدر ضدعف شدي جدل  التقاريدرالشدركاأ والتعامل بمعدادة التدأم ن لددى 
اإلسدددةمير للتدددأم ن  وإن بدددرر بأنددده ماددددر قدددوة للشدددركر  لدددذا عدددد الدددك  شدددركاأال

ضدددرورة أو ًاجدددر خاصدددر تندددزل منزلدددر الضدددرورة شدددي رأز اله ئددداأ الشدددر ير بهدددذل 
  واعتقدد أن  هدذا فيده مقانبدر لقواعدد وأسد  )1( الشركاأ مع األخذ بضوابط مع نر

 وني المقر شرعًا.التأم ن التعا

                                 
ةمي ألًمدددد ملحدددم  ً دددا اكدددر آراء ه ئددداأ الرقابدددر ومدددا بعددددها مدددن كتددداب التدددأم ن اإلسددد 136انظدددر ص( 1ا

الشددر ير  ورأيدده الشخاددي شددي الموضددوع  وانظددر شتدداوى ه ئددر الرقابددر الشددر ير لبنددك فياددل اإلسددةمي 



 26 

شددي نظددام الشددركر علددى أن  يكددون مددن بدد ن أعضدداء مقلدد    ن يددينبغددي أن  -
نتده  لمراعداة العددل والتدوا ن بد ن اإدارتهدا مدن يمثدل الدولدر ممدن يوثدق بدينده وأم

قو  المؤمن لهم والحقدو  العامدر وقدد سدبقت  اإلشدارة إلدى ًقو  المساهم ن ًو
مرا بدر شدركاأ التدأم ن التعداوني  )1( هدذا بالنسدبر للشدركر اأ( وإن اشدترط نظدام

شددي المملجددر العربيددر السددعودير  شددي المددادة السادسددر مندده" مواشقددر مؤسسددر النقددد 
اختيار أعضاء مقل  إدارة شركر التأم ن وشركر إعدادة  العربي السعودز على

التددأم ن وشددق المعدداي ر التددي تحددددها الةئحددر التنف ذيددر" شدداألولى وجددود أعضدداء 
لر شي مقل  إدارة الشدركر  ومدن خةلهدم تجدون المرا بدر واإلشدرا  يمثلون الدو 
 أكثر دقر.

                                                                                               
  نشدددر بنددددك فيادددل اإلسدددةمي السددددوداني مطدددابع االتحددداد الدددددولي للبندددوا اإلسددددةمير 30السدددوداني ص

 بالقاهرة.
( وتددددداري، 125هدددددد  وبقدددددرار مقلددددد  الدددددو راء رقدددددم ا2/6/1424ري، ( وتدددددا32صددددددر بالمرسدددددوم الملجدددددي ام( 1ا

 م(.14/7/2003هد ا14/5/1424
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 التأمين التعاوني في نظر الفقه اإلسالمي

 وتمهيد وفيه ثالثة مباحث 

 تمه د عن: أهمير التعاون شي اإلسةمي.ال

 .المبحا األول: التأم ن التعاوني شي نظر الفقهاء المعاصرين

 ثاني: التأم ن التعاوني ز نظر اله ئاأ والمقامع الفقهير.المبحا ال

 المبحا الثالا: التأم ن التعاوني الموسع وضوابطه شي الفقه اإلسةمي.
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 تمهيد عن: أهمية التعاون في اإلسالم
عرشنددا كيددف أن التددأم ن التعدداوني قددد انطلددق مددن مبدددأ التعدداون بدد ن األشددراد  

ارل التددي تحددل بأًدددهم  وإن التعدداون مبدددأ والقماعدداأ شددي تحمددل األخطددار والجددو 
على البر والتقوى  واوتعاون}إسةمي  أساف شي ًياة المسلم ن  يقول هللا تعالى : 

  ويقول الرسول )1( {وال تعاونوا على اإلثم والعدوان  واتقوا هللا إن هللا شديد العقاب
هم مثدل القسدد صلى هللا عليه وسلم " مثدل المدؤمن ن شدي تدوادهم وتدراًمهم وتعداطف
  ويقددول )2( إاا اشددتجى مندده عضددو تددداعى لدده سددائر األعضدداء بالسددهر والحمددى"

وشدددبك  المدددؤمن للمدددؤمن كالبنيدددان يشددددل بعضددده بعضددداً إن صدددلى هللا عليددده وسدددلم " 
انددت مشددرو ير الزكداة التددي تعددد   وترسدديخًا لهددذا المبددأ شددي اإلسدةم ك)3( "أصدابعه

مددا قرنددت شددي القددرآن الجددريم بالاددةة اهتمامددًا د أركاندده التددي بنددي عل هددا  وكث ددرًا أًدد
  وأثدر عدن أبدي بكدر )4( بشأنها " وأ يموا الاةة وآتوا الزكاة وأركعوا مع الدراكع ن"

  )5( ر  بد ن الادةة والزكداة"شداتلن  مدن قد عنه مقولتده المشدهورة " هللا ألرضي هللا
ليددده وسدددلم. ً نمدددا امتندددع الدددبعض عدددن دشدددع الزكددداة بعدددد وشددداة الرسدددول صدددلى هللا ع

إنمددا الادددقاأ  }وتتقلددى قمددر التعدداون شددي تحديددد ماددار  الزكدداة الثمانيددر شددرعًا 

                                 
 .2المائدة آير ( 1ا
  والب هقدي 4/270(  وأًمدد شدي المسدند 2586ً ددل رقدم ا 4/1999أخرجه مسلم عن النعمان بن بشد ر ( 2ا

 .3/353شي السن الجبرى 
(   2314( رقدددددما2/368(  و467ديا رقدددددم ا  ًددددد1/182أخرجددددده البخدددددارز عدددددن أبدددددي موسدددددى األشدددددعرز ( 3ا

 (.2585ًديا رقم ا 4/1999(  ومسلم 5680ا 5/2242و
 .43البقرة آير ( 4ا
( ومسددددلم 6855رقددددم ا 6/2657(  6526رقددددم ا 6/2538(  1335رقددددم ا 2/507متفدددق عليدددده  البخددددارز ( 5ا

 (.20ًديا رقم ا 1/51
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بددوهم وشدددي الرقدداب والغددارم ن وشدددي للفقددراء والمسدداك ن والعددامل ن عل هدددا والمؤلفددر قل
 .)1( {  هللا عليكم ًكيمسب ل هللا وابن السب ل شريضر من هللا

إلددى تحق ددق التجاشددل بأصدددد   اهددهاتقا"وبهددذا يحكددم اإلسددةم أمددر الزكدداة ويضدددمن 
 .)2( طريق"

وممدا يرسد، أيضدًا مبدددأ التعداون والتجداتف والتجامددل شدي اإلسدةم  مشددرو ير 
والهبددداأ      وصددددقر الفطدددر  والهددددز  واألضددداًي  والجفددداراأفالاددددقر  والوقددد

 ضمان  والعارير  والوديعر والقر .الو والوصايا  والمشاركاأ  والجفالر 
سدددةم شدددي مقمدددوع تشدددريعاته للمحاشظدددر علدددى الضدددرورياأ إاًا شقدددد جددداء اإل 

عل  والعر   والمال ( التي يعد التعاون بد ن األشدراد قالخم  االدين  والنف   وال
رى مدددى اهتمدددام ندد  و والقماعدداأ عددامًة أساسددًا  شددي تحق ددق هددذل المحاشظددر وسدد

 اآلتير:الفقهاء المعاصرين شرادا وجماعاأ بالتأم ن التعاوني والك شي المباًا 
 : التأمين التعاوني في نظر الفقهاء المعاصرين المبحث األول:

مشدددرو ير التدددأم ن التعددداوني بادددورته  قمدددع الفقهددداء المعاصدددرون علدددىييكددداد  
 .)3( األولى التي بدأ بها وسبق اكرها

مدددده هللا شددددي بحثدددده المقدددددم لقميددددع البحددددول  - يقددددول الشددددي، محمددددد أبددددو  هددددرة ًر
ن هذا النوع من التأم ن اأز التأم ن التعاوني( هو اإلسةمير باأل هر "والشك أ

علددى البدر والتقددوى  الدذز ينطبددق عليده قولدده تعدالى "وتعدداونوا  التعداون مدن قب ددل 
  ويستوز شدي الدك الحكدم )4( على البر والتقوى وال تعاونوا على اإلثم والعدوان"

                                 
 .60التوبر آير ( 1ا
 .122الواًد ص المقتمع اإلسةمي د. ماطفى عبد( 2ا
 13شي ص( 3ا
 .2المائدة آير ( 4ا
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منتفعدد ن التعدداون االختيددارز  والتعدداون الحكددومي اإلجبددارز  ألنهددا شددركر بدد ن ال
)1( هم المستأمنون  بشرط أن يكون الجسب ًةاًل ال شبهر فيه" ن به  والمؤمنو 

ه الجب ر إلى تأك د أن التأم ن التعاوني هو السب ل لتحق ق كل ي  "ويخل  الف 
  ويقدول )2( أمر به القرآن الجريم"ي والتعاون مالحرما يتاور شي التأم ن من 
دأ لبحدا إمكانيدر إنشداء شدركاأ تدأم ن ي نددوة عقدشالدكتور الاديق الضرير 

ال إجماع على ًتعاونير شي الدول اإلسةمير " إنه يمكن أن نقول شقهيًا أنه 
 .)3( ...(التأم ن التعاوني من ً ا المبدأ

ويقدول ز موضددع آخدر "شالتددأم ن التعدداوني جدائز شددرعًا بددل هدو أمددر مرغددب 
دشع جزءًا من يشي القميير فيه ألنه من قب ل التعاون على البر  شمن كان مشترا 

ماله عن رضا وط ب نف  ل تجون منده رأف مدال للقمييدر  يعدان منده مدن يحتداج 
إلى المعونر من أعضاء القميير  شجل مشترا هو شي الواقع متبرع باشتراكه لمدن 
يحتاج إليه من سائر الشركاء ًسب الطريقر التي يتفقون عل ها.. شهو شي نظريدي 

ال نظ دددر لددده شدددي عقدددود التبرعددداأ المعروشدددر شدددي الفقددده عقدددد تبدددرع مدددن ندددوع خددداص 
 .)4( اإلسةمي"

الدكتور غريب القمدال شدي النددوة المشدار إل هدا" شدالقميع يقمعدون علدى  ويقول -
ويقول  )5( ال يتعار  مع الشريعر اإلسةمير..." أن التأم ن التعاوني سليم بما

                                 
 ر  مددددن كتابدددده التددددأم ن شددددي الشددددريع190  وكددددذلك 72نحددددو نظددددام تددددأم ني إسددددةمي لغريددددب القمددددال ص( 1ا

 اإلسةمير والقانون.
 .192  والثاني 73المرجعان السابقان األول ص( 2ا
 م.1978هد/1398العدد الثالا  عام  24مقلر البنوا اإلسةمير ص(3ا
  وانظدددر التدددأم ن اإلسدددةمي ألًمدددد ملحدددم 646الغدددرر وأثدددرل شدددي العقدددود شدددي الفقددده اإلسدددةمي للادددديق ص(4ا

 .110ص
 م.1978هد/1398العدد الثالا  عام  24مقلر البنوا اإلسةمير ص( 5ا
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مددا يتاددور شددي شددي موضددع آخددر: "شالتددأم ن التعدداوني هددو السددب ل لتحق ددق كددل 
التددأم ن مددن ماددلحر... ويمكددن القددول بددأن التددأم ن التبددادلي يحقددق إيقدداد ًددل 

 ن التددددي مل يددددام عمليدددداأ التددددأ رمقبددددول ومنسددددق مددددع قواعددددد الشددددريعر اإلسددددةمي
 .)1(النشاط االقتاادز شي عالمنا المعاصر" اأأصبحت ضرورة من ضرور 

ز التددأم ن التعدداوني( ر: " وهددذا التددأم ن اأنمددد شهمددي أبددو سددويقددول الدددكتور أً -
بقسميه عقد مشروع خال عن أز مفسد مدن مفسدداأ العقدود  وهدو عمدل سدهل 

هللا عل هدا  يث دبوهدو كدذلك قربدر  ةمقدور ألن األقساط أو المقادير المتفق عل ها 
 .)2( ألنه تنةي  للجرب ومساعدة على دشع النوائب"

لفقه اإلسدةمي بنظدرة ويقول الدكتور محمد بلتاجي: "والح يقر أننا لو تافحنا ا -
للتددأم ن التعدداوني باعتبددارل شاًاددر شمننددا نقددد فيدده مسددائل تندداظر الفجددرة العامددر 

وس لر تجاشليدر لتو يدع الخسدائر التدي تلحدق بدالفرد علدى مقموعدر متضدامنر مدن 
  القمدددع الجب ددر مددن الفقهددداء األشددراد ولعددل هددذل المعددداني كلهددا كانددت وراء اتفددا

 .)3( مع قواعد الشريعر وناوصها" قالتعاوني يتف بحق أن  التأم ن اأو ر  الذين

ويقول الدكتور عبد الحم د البعلي: " شمن التأم ن التعاوني بديل صدالي للتدأم ن  -
التقارز الذز ال يالي تنق ته من المخالفاأ الشر ير التاالها باألساف الذز 

 .)4( لها ز مكوناته المختلر"غلغقوم عليه وتي

)5( ضدًا مدن الفقهداء والبداًث ن  الددكتور ًسد ن ًامددوممن نهدج هدذا المدنهج أي -

والددكتور محمدد عثمدان  )1(   والددكتور يوسدف قاسدم)6( ر الًز لديبدوه والددكتور
                                 

 .68  67نحو نظام تأم ني إسةمي للقمال ص( 1ا
 هد.1412  العدد السادف 162مقلر المقمع الفقهي اإلسةمي بمكر ص( 2ا
 .194-193عقود التأم ن من وجهر الفقه اإلسةمي لبلتاجي ص( 3ا
 .34الديون المتعثرة والمشكوا شي تحا لها والتأم ن التعاوني عل ها للبعلي ص( 4ا
 .46شي كتابه ًكم الشريعر اإلسةمير شي عقود التأم ن ص( 5ا
 .66ي لملحم ص  والتأم ن اإلسةم4/442شي كتابه الفقه اإلسةمي وأدلته ( 6ا
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ين أجددا وا ذ  وغ ددرهم كث ددر وكددذا الدد)3(   والدددكتور أًمددد سددالم ملحددم)2( شددب ر
  التددددأم ن بأنواعدددده المختلفددددر يكونددددون قددددد أجددددا وا التددددأم ن التعدددداوني أو التبددددادلي

. والدددكتور )5(   والشددي، علددي الخةيددف)4( كالدددكتور عبددد الددر ا  السددنهورز 
ال ريدب فيده وال مدراء أن  التدأم ن غ در  ما. الذز يقول:" م)6( ماطفى الزرقاء
والتبدادلي المطدور جدائز اإن لدم   التعاوني المحض البدائي هاالسترباًي بنو ي

تبر من صميم التعاون الدذز يعتبر مطلوبًا( بالنظر الشرعي اإلسةمي  وإنه يع
ر  نتددأمر بدده الشددريعر وتحددض عليدده شددي ناوصددها األساسددير مددن الجتدداب والسدد

 .)7( (وشي أصولها وقواعدها العامر المستمدة منها

المعاصرين وهم قل ل من رأز عدم الفدر  بد ن التدأم ن التعداون  ومن الفقهاء
عددالم  شجدل منهمدا ًددرام أنحداء ال شديالمتطدور  والتدأم ن التقدارز المعددرو  والسدائد 

وأكدددل أمدددوال النددداف بالباطدددل  يقدددول الددددكتور  رلمدددا ش همدددا مدددن الربدددا والقمدددار والغدددر 

                                                                                               
 .220شي كتابه التعامل التقارز شي م زان الشريعر ص( 1ا
 .104-103شي كتابه المعامةأ المالير المعاصرة شي الفقه اإلسةمي ص( 2ا
 .65شي كتابه التأم ن اإلسةمي ص( 3ا
 .44  والتأم ن اإلسةمي ب ن النظرير والتطب ق ص2/1099م7انظر الوسيط للسنهورز ( 4ا
  والتدددأم ن شدددي الشدددريعر اإلسدددةمير والقدددانون للقمدددال 656الضدددرر واألثدددرل شدددي العقدددود للادددديق صانظدددر ( 5ا

 .189-188ص
 .1/560انظر كتابر المدخل الفقهي العام ( 6ا
 399شي بحثه نظام التأم ن موقعر شي الم دان االقتاادز بوجه عدام وموقدف الشدريعر اإلسدةمير منده ص( 7ا

 اإلسةمي. دول لةقتاامن بحول المؤتمر العالمي األ
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مان بن إبراهيم بن ثنيان: "القول الراجي شي هذا النوع من التأم ن د أز التدأم ن يسل
 .)1( (التبادلي المتطور د هو القول الراجي شي سائر أنواع التأم ن  وهو التحريم

أن الفددر  واضددي لمددن لدده بادد رة بدد ن التددأم ن التقددارز الددذز يقددوم وال شددك 
ةل ًاجددر اآلخددرين  وبدد ن التددأم ن التعدداوني غي  واسددتبعلددى المعاوضددر وطلددب الددر 

 الذز يقوم على البر والتجاشل وصنع المعرو .
 ي نظر الهيئات والمجامع الفقهية:فالمبحث الثاني: التأمين التعاوني 
اأ والمقددامع الفقهيددر شددي العددالم اإلسددةمي علددى أجمعددت اله ئدداأ والمددؤتمر 

مشرو ير األخذ بالتدأم ن التعداوني مدادام مواشقدًا شدي نظمده للجتداب والسدنر والقواعدد 
 المستنبطر منهما.

شفددي المددؤتمر الثدداني لمقمددع البحددول اإلسددةمير بالقدداهرة الددذز عقددد شددي محددرم  -
تددأم ن بقميددع م  بحددا موضددوع ال1965هددد د المواشقددر لشددهر مددايو 1385عددام 

 أنواعه وأصدر المؤتمر قرارل التالي:

تأمن ن لتدؤدز سدالتأم ن الذز تقدوم بده جمييداأ تعاونيدر يشدترا ش هدا جميدع الم -1
اأ وخددددماأ أمدددر مشدددروع وهدددو مدددن ندددألعضدددائها مدددا يحتددداجون إليددده مدددن معو 

 التعاون على البر.
شي  نظام المعاشاأ الحكومي وما يشبهه من نظام الضمان االجتماعي المتبع -2

ى  كل هذا من بعض الدول  ونظام التأم ناأ االجتما ير المتبع شي دول أخر 
 .)1( (األعمال القائزة..

                                 
مددن الجتدداب  علمددًا أندده  244  وقددد اكددر مرجحدداأ هددذا الددرأز شددي ص284شددي كتابدده التددأم ن وأًكامدده ص( 1ا

  وانظددددر التددددأم ن اإلسددددةمي ألًمددددد سددددالم 274يق ددددز التددددأم ن التبددددادلي المباشددددر االبسدددديط( انظددددر ص
 .111ص
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واقترح المدؤتمر العدالمي األول لةقتاداد اإلسدةمي  المنعقدد شدي مكدر المكرمدر  -
م  بعددد أن درف موضددوع التددأم ن" تددأليف لقنددر مددن 1976هددد/1396شدي صددفر 

ر وعلمدددداء االقتادددداد المسددددلم ن القتددددراح الشددددريعاوز االختاددداص مددددن علمدددداء 
يحقق التعاون المنشود بالطريقر الشر ير  رصيغر للتأم ن خالير من الربا والغر 

أنه ال يحقق الايغر الشر ير  رذز رأى المؤتم  ال)2( بداًل من التأم ن التقارز 
 للتعاون؛ والتضامن.

دير موضددوع وقددد درف مقلدد  ه ئددر كبددار العلمدداء شددي المملجددر العربيددر السددعو  -
( وتدددددداري، 5/10التددددددأم ن مددددددن كاشددددددر جوانبدددددده  واتخددددددذ قددددددرارل باألكثريددددددر رقددددددم ا

القاضي بتحريم التأم ن التقارز  وجوا  التدأم ن التعداوني بدديًة  هد4/4/1397
 .)3( عنه

كمدددا درف مقلددد  مقمدددع الفقددده اإلسدددةمي لرابطدددر العدددالم اإلسدددةمي شدددي مكدددر  -
هددد  1398  شددي دورتدده األولددى عددام المكرمددر موضددوع التددأم ن بأنواعدده المختلفددر

وقددرر باإلجمدداع "المواشقدددر علددى قددرار مقلددد  ه ئددر كبددار العلمددداء شددي المملجدددر 
هدد  مدن جدوا  التدأم ن التعداوني 4/4/1397( وتداري، 51العربير السعودير ارقدم

 بداًل عن التأم ن التقارز المحرم لألدلر اآلتير:

                                                                                               
م  وعقدود التدأم ن مدن 1978هدد مدايو 1398ى العددد الثداني  جمدادى األولد 30مقلدر البندوا اإلسدةمير ص( 1ا

  والدددديوان المتعثدددرة والمشدددكوا ز تحاددد لها والتدددأم ن التعددداوني 54وجهدددر الفقددده اإلسدددةمي لبلتددداجي ص
 26عل ها للبعلي ص

وعقددود  553مددن توصددياأ المددؤتمر د بحددول مختددارة مددن المددؤتمر العددالمي األول لةقتادداد اإلسددةمي ص( 2ا
 .52إلسةمي لبلتاجي صالتأم ن من وجهر الفقه ا

 .315   4/307انظر أبحال ه ئر كبار العلماء شي المملجر العربير السعودير م( 3ا
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لتدي يقادد بهدا أصدالر التعداون علدى أن التأم ن التعاوني من عقود التبدرع ا األول:
تفت ت األخطار واالشتراا شي تحمدل المسدئولير عندد ندزول الجدوارل والدك عدن 

 به الضددرر اددطريددق إسددهام أشددخاص بمبددالغ نقديددر تخادد  لتعددويض مددن ي
تقدارة وال ربحدًا مدن أمدوال غ درهم وإنمدا  يسدتهدشون شقماعر التدأم ن التعداوني ال 

 التعاون على تحمل الضرر.يقادون تو يع األخطار ب نهم و 
شلدي  عقدود   ربا الفضل وربدا النسدأ هو ينخلو التأم ن التعاوني من الربا ب الثاني:

 ما جمع من األقساط شي معامةأ ربوير. لون غيستربوير وال   نالمساهم
إنه ال يضر جهل المساهم ن شي التأم ن التعاوني بتحديد مدا يعدود علد هم  ث:لاالث

برعدددون شدددة مخدداطرة وال غدددرر وال مقدددامرة  بخدددة  التدددأم ن مددن النفدددع ألنهدددم مت
 التقارز شمنه عقد معاوضر مالير تقارير.

 يام جماعر من المساهم ن أو مدن يمدثلهم باسدتثمار مدا جمدع مدن األقسداط  الرابع:
لتحق ق الغر  الذز من أجله أنشإ هذا التعاون  سواء كان ال يام بذلك تبرعًا 

المقلددد  أن يكدددون التدددأم ن التعددداوني علدددى شدددكل  ىأو مقابدددل أجدددر معددد ن. ورأ
 شركر تأم ن تعاونير مختلطر لألمور اآلتير:

الددددذز يتددددرا لألشدددراد مسددددئولير ال يددددام  االلتدددزام بددددالفجر االقتاددددادز اإلسدددةمي أواًل:
أ االقتاادير  وال يأتي دور الدولر إال كعنار مكمل لما بمختلف المشروعا

عقددددز األشددددراد عددددن ال يددددام بدددده  وكدددددور موجدددده ورق ددددب لضددددمان نقدددداح هددددذل 
 المشروعاأ وسةمر عملياتها.

االلتدددددزام بدددددالفجر التعددددداوني التدددددأم ني الدددددذز بمقتضدددددال يسدددددتقل المتعددددداونون   ثانياااااًا:
نف دذز ومسدئولير إدارة ً دا تشدغ له ومدن ً دا القهدا  التمدن بالمشروع كلده 

 المشروع.
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يدددر  در فتددددريب األهدددالي علددى مباشدددرة التددأم ن التعددداوني وإيقدداد المبدددادراأ ال ثالثااًا:
شةشددك أن مشدداركر األهددالي شددي اإلدارة   واالسددتفادة مددن البواعددا الشخاددير

تقعلهددددم أكثددددر ًرصددددًا ويقظددددر علددددى تقنددددب وقددددوع المخدددداطر التددددي يدددددشعون 
يحقدق بالتدالي مادلحر لهدم شدي إنقداح التدأم ن مقتمع ن تجلفر تعويضها ممدا 

التعاوني  إا أن تقنب المخاطر يعود عل هم بأقسداط أقدل شدي المسدتقبل  كمدا 
 ر شي المستقبل.بأن وقوعها قد يحملهم أقساطًا أك

ر أو منحدر مدن بإن صورة الشركر المختلطر ال يقعل التأم ن كما لو كان ه رابعًا:
اركر منهدددا معهدددم شقدددط لحمدددايتهم ومسددداندتهم الدولدددر للمسدددتف دين منددده بدددل بمشددد

باعتبددارهم هددم أصددحاب الماددلحر الفعليددر وهددذا موقددف أكثددر إيقابيددر ليشددعر 
 معه المتعاونون بدور الدولر وال يعف هم شي نف  الوقت من المسئولير.

شدي وضدع المدواد التفاد لير للعمدل بالتدأم ن التعدداوني  ىيدرى المقلد  أن يراعدو  -
 على األس  اآلتير:

أن يكدددون لمنظمدددر التدددأم ن التعددداوني مركدددز لددده شدددروع شدددي كاشدددر المددددن وأن  ول:األ 
يكدددون بالمنظمدددر أقسدددام تتدددو ع بحسدددب األخطدددار المدددراد تغط تهدددا وبحسدددب 

المتعدداون ن كدددأن يكددون هندداا قسددم للتددأم ن الادددحي   نمختلددف شئدداأ ومهدد
لعقددز والشدديخوخر....ال،  أو يكددون هندداا قسددم لتددأم ن اضددد وثددان للتددأم ن 

وثالا للطلبر ورابع ألصحاب المهن الحرة   وآخر للتقار  عر المتقول نالبا
 كالمهندس ن واألطباء والمحام ن..ال،.

أن تجون منظمر التأم ن التعاوني على درجر كب رة من المرونر والبعد عن  الثاني:
 األسال ب المعقدة.
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مهدا مدن أن يكون للمنظمدر مقلد  أعلدى يقدرر خطدط العمدل ويقتدرح مدا يلز  الثالث:
 لوائي وقراراأ تجون ناشذة إاا اتفقت مع قواعد الشريعر.

يمثددددل الحكومددددر شددددي هددددذا المقلدددد  مددددن تختددددارل مددددن األعضدددداء  ويمثددددل  الرابااااع:
المسدداهم ن مددن يختاروندده ليكونددوا أعضدداء شددي المقلدد  ليسدداعد الددك علددى 
فظها من التةعب  إشرا  الحكومر عل ها واطمئنانها على سةمر س رها ًو

 والفشل.
إاا تقدداو أ المخددداطر مددوارد الاددندو  بمددا قدددد يسددتلزم  يددادة األقسددداط  الخااام :

 شتقوم الدولر والمشتركون بتحمل هذل الزيادة.
ه مقل  ه ئر كبار العلماء شي إقرارل  يدويؤ   مقل  المقمع الفقهي ما اقتًر

المدددذكور بدددأن يتدددولى وضدددع المدددواد التفاددد لير لهدددذل الشدددركر التعاونيدددر جماعدددر مدددن 
 .)1( راء المتخاا ن شي هذا الشأنالخب
كمدددددا درف مقلددددد  مقمدددددع الفقددددده اإلسدددددةمي المنبثدددددق عدددددن منظمدددددر المدددددؤتمر  -

اإلسدددددددددةمي شدددددددددي دورة انعقددددددددداد مدددددددددؤتمرل الثددددددددداني بقددددددددددة شدددددددددي ربيدددددددددع الثددددددددداني 
 (2وإعادة التأم ن  واتخذ قرارل رقما لتأم نم  موضوع ا1985هد/1406

                                 
وقددع قددرار المقلدد  رئيسدده: الشددي، عبددد هللا بددن ًم ددد  رئددي  مقلدد  القضدداء األعلددى شددي المملجددر العربيددر ( 1ا

طدر العدالم اإلسدةمي  والشدي، السعودير ونائب الدرئي  الشدي، محمدد بدن علدي الحركدان  األمد ن العدام لراب
عبددد العزيددز بددن عبددد هللا بددن بددا   الددرئي  العددام إلداراأ البحددول العلميددر واإلشتدداء والدددعوة واإلرشدداد شددي 
المملجر العربير السعودير والشي، محمد محمود الادوا   والشدي، محمدد بدن صدالي بدن عثيمد ن  والشدي، 

ني  والشدي، مادطفى الزرقداء  والشدي، محمدد رشد دز  محمد بن عبد هللا السب ل والشدي، محمدد رشد د  بدا
والشي، عبد القدوف الهاشمي الندوز  والشي، أبوبكر جومي اساشر قبدل التو يدع( قدراراأ مقلد  المقمدع 

هدد 1405هدد ًتدى الددورة الثامندر لعدام 1398الفقهي اإلسةمي لرابطر العالم اإلسةمي  من دورته األولى 
ى اللقنر الدائمر للبحدول العلميدر واإلشتداء شدي المملجدر  جمدع وترت دب منها  وشتاو  43  وانظر ص48ص

هدددد 1411  ومقلدددر البحدددول الفقهيدددر المعاصدددرة العددددد السدددابع السدددنر الثانيدددر 165  ص159صدددفوأ ص
 .38ص
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تتعامددل بدده شددركاأ التددأم ن أن عقددد التددأم ن التقددارز اا القسددط الثابددت الددذز " -1
 غرر كب ر مفسد للعقد ولذا شهو ًرام شرعًا. التقارز عقد فيه

أن  العقدددد البدددديل الدددذز يحتدددرم أصدددول التعامدددل اإلسدددةمي هدددو عقدددد التدددأم ن  -2
القدددائم علددى أسددداف التبددرع والتعددداون  وكددذلك الحدددال بالنسددبر إلعدددادة  التعدداوني

 التأم ن القائم على أساف التأم ن التعاوني.

دعددوة األمددر اإلسددةمير للعمددل علددى إقامددر مؤسسدداأ التددأم ن التعدداوني وكددذلك  -3
مؤسسدددداأ تعاونيددددر إلعددددادة التددددأم ن ًتددددى يتحددددرر االقتادددداد اإلسددددةمي مددددن 

 .)1( "االستغةل ومن مخالفر النظام الذز يرضال هللا لهذل األمر  هللا أعلم

دًا وجماعداأ ومما سبق من آراء وقراراأ يتضي أن الفقهاء المعاصرين أشدرا
قد اتفقوا على األخذ بالتأم ن التعاوني وإن طور شي نظمه وإدارته بما يتفق والحياة 

 المعاصرة ما دام مواشقًا لألس  المستمدة من الجتاب والسنر.

                                 
 .25الديون المتعثرة والمشكوا شي تحا لها والتأم ن التعاوني عل ها ص( 1ا
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 المبحث الثالث: التأمين التعاوني الموسع وضوابطه في الفقه اإلسالمي 
 وفيه مطلبان:

 التعاوني الموسع )المطور( المطلب األول:المراد بالتأمين
التدددأم ن التعددداوني الموسدددعاالمطور أو المركدددب( اقتضدددال الواقدددع االجتمددداعي  

واالقتاددادز للعددالم اإلسددةمي المعاصددر  وهددو مددا أشددار إليدده مقلدد  مقمددع الفقدده 
اإلسةمي ً نما رأى: أن يكدون التدأم ن التعداوني علدى شدكل شدركر تدأم ن تعاونيدر 

موسددع للتددأم ن التعدداوني شددي صددورته األولددى ولددذا عرشدده وهددو امتددداد  )1( مختلطددر
فيده بددشع مبلدغ  بعض الباًث ن بأنه" عقد تأم ن جمداعي يلتدزم بموجبده كدل مشدترا

مع ن من المال على سب ل التبرع  لتعويض المتضررين منهم على أساف التجاشدل 
قبدل  والتضامن  عندد تحقدق الخطدر المدؤمن منده  تددار فيده العمليداأ التأم نيدر مدن

إاًا شالتدأم ن التعدداوني قددد  )2( "شدركر متخااددر علدى أسدداف الوكالدر بددأجر معلددوم
توسع وتطور عما كان عليه شي بداير أمرل  فبعدد أن كدان بد ن أشدخاص محددودز 

هددددهم  يالعدددد يعددر  بعضددهم بعضددا  وأصددحاب مهنددر واًدددة  ضددد خطددر معدد ن 
سدددتأمن ن قدددد ال يعدددر  كب دددرة مدددن الم اً يضدددم أعددددادويدددديرل بعضدددهم تبرعدددًا  أصدددبي 

أخطددددار متنوعددددر  وتددددديرل شددددركاأ تددددأم ن متخااددددر  أو بعضددددهم بعضددددًا  وضددددد 
ود  وتتقبل االشتراكاأ المقسطر قمنظماأ تعاونير  بالوكالر بأجر معلوم  شتعقد الع

وتسددتثمر مدا تدوشر لددديها مدن المسدتأمن ن  وتددشع التعويضدداأ الة مدر للمتضدررين  
ا وإن كدان المسددتأمنون جمدديعهم مدا  الددوا ملتددزم ن مدن مددال لادالي المسددتأمن ن. هددذ

األخطار التي تحل ببعضهم بمقتضى وثيقر التأم ن  وعلى هدذا  رتبرعًا بتحمل تبع

                                 
 من البحا 36انظر ص( 1ا
 .73سةمي أًمد ملحم صالتأم ن اإل( 2ا
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األساف قامت شركاأ تأم ن إسةمير شي عدد من البةد العربير واإلسةمير بدعم 
  .)1( ورعاير من الماار  اإلسةمير
  تعاوني في الفقه اإلسالميالمطلب الثاني: ضوابط التأمين ال

ضوابط التأم ن التعاوني التي ينبغي االلتزام بها ومراعاتها عند إنشاء شركر 
 للتأم ن التعاوني اإلسةمي كما يأتي:

نوع خاص ال نظ ر لده ز عقدود التبرعداأ  نم أن التأم ن التعاوني عقد تبرع أواًل:
ادام لدددم يخدددالف ضددد ر شدددي الدددك مددد   وال)2( المعروشدددر شدددي الفقددده اإلسدددةمي
 الناوص والقواعد الشر ير.

أن  التددددأم ن التعدددداوني يقاددددد بدددده أصددددالر التعدددداون علددددى تفت ددددت األخطددددار  ثانيااااًا:
ع ر شجدل مشدترا متبد  )3( تحمدل المسدئولير عندد ندزول الجدوارل واالشدتراا شدي

من سائر الشركاء  ومتبرع له من الشركاء إاا لحق  ليهإلمن يحتاج  هباشتراك
 أدل علددى الددك مددن قددول الرسددول صددلى هللا عليدده وسددلم شددي وال .بدده الخطددر

شدددي الغدددزو  أو قدددل طعدددام  يدددالهم  )4( األشدددعري ن "إن األشدددعري ن إاا أرملدددوا
بالمدينددر  جمعددوا مددا كددان عندددهم شددي ثددوب واًددد  ثددم اقتسددمول ب ددنهم شددي إندداء 

                                 
  والتدأم ن اإلسدةمي بد ن النظريدر 76انظر بعض هذل الشركاأ شدي كتداب: التدأم ن اإلسدةمي للملحدم ص( 1ا

 .71والتطب ق للمارز ص
  وانظددر بحددول شددي شقدده المعددامةأ الماليددر 646الغددرر وأثددرل شددي العقددود شددي الفقدده اإلسددةمي للاددديق ص( 2ا

  وشتداوى ه ئددر الرقابددر الشدر ير لبنددك فيادل اإلسددةمي السددوداني  310المعاصدرة  لعلددي القدرة داغددي ص
 .21ص

انظددر قددراراأ مقلدد  المقمددع الفقهددي اإلسددةمي لرابطددر العددالم اإلسددةمي مددن دورتدده األولددى ًتددى الثامنددر ( 3ا
 .294  وبحول شي شقه المعامةأ المعاصرة ص91  والتأم ن اإلسةمي للملحم ص48ص

 .1/257يقال: أرمل الرجل  إا نفد  ادل واشتقر/ الماباح المن ر  أرملوا: شني  ادهم ( 4ا
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تدددًهم الرسددول صددلى هللا عليدده   شام)1( واًددد بالسددوير  شهددم منددي وأنددا مددنهم"
 ً نما تعاونوا فيما ب نهم شي دشع ًاجتهم. وسلم
مدا يعدود علد هم مدن النفدع  أن جهل المشارك ن شدي التدأم ن التعداوني  بتحديدد ثالثًا:

ال يضددددر بالتددددأم ن  ألنهددددم متبرعددددون  والتبددددرع ال مخدددداطرة فيدددده وال غددددرر وال 
"أمددا اإلًسددان الاددر  شددة ضددرر فيدده  )3(   رو فدد  وجدداء شددي ال)2( مقددامرة

ثه على اإلًسان التوسعر فيه بكل طريدق بدالمعلوم  شاقتضت ًكمر الشرع ًو
والمقهول شمن الك أيسر لجثرة وقوعده قطعدًا وشدي المندع مدن الدك وسد لر إلدى 

 تقل له"  والتأم ن التعاوني فيه إًسان من المستأمن ن لبعضهم.
أن  يلتددزم جميددع المسددتأمن ن االمشددترك ن( بتحمددل تبعددر الخطددر الددذز ينددزل  رابعااًا:

ن  يد  و )4( ودشع ما يقتضيه الك من األقساط على أساف التبرع  منهم بأز
 على الك شي وثيقر التأم ن.

شاة من المسدتأمن ن كافيدر لتغطيدر نفقداأ أن تجون مقادير األقساط المستو  خامسًا: 
التشدددددغ ل  والتعويضددددداأ  واالًتياطددددداأ الة مدددددر  والدددددك وشدددددق دراسدددددر شنيدددددر 

 متخاار.
يابر عن المشارك ن شي التأم ن التعاوني  بتغطير أز خطر تلتزم الشركر ن سادسًا:

 يلحق بالمشارا  من أمول المشارك ن عند إبرام وثيقر التأم ن.

                                 
متفق عليه من ًديا أبي موسى األشعرز  روال البخارز: كتاب الشركر  باب الشركر شي ( 1ا

( ومسلم: كتاب شضائل الاحابر  باب من شضائل األشعري ن  2354رقم ا 2/880الطعام../
 (.2500  رقم ا4/1944

 .48ص 8:  1قل  المقمع الفقهي اإلسةمي لرابطر العام اإلسةمي الدورة انظر قراراأ م( 2ا
 .1/170  والتهذيب بحاشير الفرو  1/151للفراقي  ( 3ا
 .74انظر التأم ن اإلسةمي ألًمد ملحم ص( 4ا
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تتجفل شركر التأم ن بتغطير العقز شي أموال المستأمن ن االمشترك ن( عن  سابعًا:
 بعد نفاا )1( ةً بطريق القر  الحسن  وتسترد الك من أموالهم وأرباًها مستق

االًتياطي إن وجد  وهذا من قب ل الضمان المتفق على مشروع ته شي الففه 
 )2( اإلسةمي

التأم نيدددددر بالوكالدددددر نيابدددددر عدددددن  أن شدددددركر التدددددأم ن تقدددددوم بدددددمدارة العمليددددداأ ثامناااااًا:
 المسددددتأمن ن  شتحدددداش  علددددى أمددددوالهم  وتبددددرم االتفددددا  مددددع المسددددتأمن ن القدددددد

لدى الدك أجدرًا يحدددل مقلد  وتعويض من تعر  للخطر مدنهم  وتتقاضدى ع
اإلدارة إاا كان من ب ن أعضائه من يمثل المسدتأمن ن  أو الدولدر  ويمكدن أن 

 يحدد ابتداء بنسبر مع نر شي وثيقر التأم ن.
ر أجر شمن النبي صلى هللا عليه وسلم كان يبعدا عمالده والوكالر تاي بأجر وبغ 

جددائز  ال يقددب علددى  الوكالددر عقددد الزكدداة ويعطدد هم عمالددر منهددا  وألن لقلددب
 .)3( الوك ل ال يام بها  فيقو  أخذ األجرة عل ها

مه هللا: "ويقو  التوك ل بقعل وبغ ر جعدل... وكدان  )4( يقول ابن قدامه ًر
أو ل بض الادقاأ ويقعل لهم عمالر...  وإن وكل شي بيع أو شراء  هيبعا عمال

 ًج استحق األجر إاا عمله"

                                 
 .85انظر التأم ن اإلسةمي ألًمد ملحم ص(1ا
االختياراأ الفقهير من شتاوى شي، اإلسةمي    وانظر5/131انظر الفقه اإلسةمي وأدلته للدكتور وهبر ( 2ا

 .132ابن تيميه للبعلي ص
  ومختار أًكام المعامةأ الشر ير االعقد( لعلي 5/74انظر الفقه اإلسةمي وأدلته للدكتور وهبر ( 3ا

 .104الخةيف ص
 .5/94المغني ( 4ا
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"تقو  الوكالدر بدأجرة ويغ در أجدرة شدمن  )1( يروجاء شي قوان ن األًكام الشر 
 كانت بأجرة شحكمها ًكم اإلجاراأ".

ولددر محاشظددر أن يكددون مددن بدد ن أعضدداء مقلدد  إدارة الشددركر مددن يمثددل الد تاسااعًا:
 عًا للتةعب والفشل.على س رها المعتدل ومن

ن ب ن ًقو  المساهم ن شدي الشدركر بوصدفها مدديرًا لعمليداأ التدأم الفال  عاشرًا:
بدد ن ًقددو  المسددتأمن ن اًملددر الوثددائق(  وشددق ًسدداب خدداص لجددل بالوكالددر و 

 .)2( من الفريق ن
أن  تتضددددمن وثيقددددر التددددأم ن التفددددويض مددددن المسددددتأمن ن بددددمدارة  الحااااادي عشاااار:

 واستثمار أموالهم  وتنم تها بالطر  الشر ير. رالعلمياأ التأم ني
جددود مددن أمددوال المسددتأمن ن أن  تقددوم شددركر التددأم ن باسددتثمار المو  الثاااني عشاار:

  شالمدال مددن جهددتهم  والعمددل مددن جهددر الشددركر والددربي )3( بطريدق المضدداربر
 ب نهما بالنسبر التي يتفق عل ها.

تو يع الفائض من أموال المستأمن ن عل هم  بعد اقتطاع االًتيداطي  الثالث عشر:
قائمدر فيمدا  الة م منه  ويكون من قب ل المال الزائد الذز لم تعد الحاجر إليده

األعضددداء شدددي السدددنواأ  اشدددتراكاأوضدددع لددده. ويمكدددن أن يسدددتخدم لتخةددديض 
 .)4( التالير

                                 
 .357البن جزز الغرناطي ص( 1ا
 .201انظر التأم ن اإلسةمي ألًمد ملحم ص( 2ا
 .86انظر المشاركاأ شي الفقه االقتاادز اإلسةمي ب ن األصالر والتقديد للمؤلف ص( 3ا
  والتضامن اإلسةمي شي المقال االقتاادز 167  ص122انظر التأم ن اإلسةمي ألًمد ملحم ص( 4ا

 .123للقمال ص



 44 

المشددداركون شدددي التدددأم ن التعددداوني متضدددامنون فيمدددا ب دددنهم شدددي دشدددع  الراباااع عشااار:
الشدركر الموكلدر بدمدارة  أالضرر عن بعضهم البعض  شدة ًاجدر إلدى أن تلقد

  لددى شدركاأ أخدرى وال )1( لتدأم نأمدوالهم وأعمدالهم  إلدى مدا يعدر  بمعدادة ا
يقو  لها الك لما فيه مدن المخالفدر ألًكدام التدأم ن التعداوني السدابق الدذكر  

من عدم  ولما هو معرو  عن هذل الشركاأ العالمير التي تهد  إلى الربي 
ض النظدر عدن غدب تورعها شي جمدع المدال وكسدبه مدن أز مكدان وبدأز طريدق

 وتحريمه. هًل
التددأم ن التعدداوني اإلسددةمير  أن تتفددق علددى إنشدداء شددركر وبممكددان شددركاأ  

شرعًا شي الك  وهذا  محذورتعاونير لتغطير العقز الذز يظهر لدى أز منها  شة 
 .)2( ي عن ما يسمى بمعادة التأم نغني

                                 
أم نها لدى مؤمن ن آخرين  إعادة التأم ن هو: "تأم ن جزء من األخطار التي سبق تأم نها  أز إعادة ت( 1ا

تى يطمئن  ًتى تطمئن شركر التأم ن إلى ًد ما إلى قدرتها على مواجهر التزاماتها للمؤمن لهم  ًو
المؤمن لهم أيضًا إلى مةءة شركر التأم ن وقدرتها على مواجهر األخطار التي يتعرضون لها" التأم ن 

ن اإلسةمي شي المقال االقتاادز للقمال   وانظر التضام142التعاوني قواعدل وشنياته للبعلي ص
  والتعامل التقارز شي م زان 66  واالقتااد اإلسةمي دراساأ تطبي ير لمحمد عفر ص123ص

 .301الشريعر ل وسف قاسم ص
انظر تفا ل القول شي إعادة التأم ن  وممارساأ شركاأ التأم ن اإلسةمير شي هذا المقال  شي كتاب ( 2ا

. ً ا عقد شاًة خاصًا لذلك  وختمه برأيه فيه بعد عر  آراء 125ألًمد ملحم صالتأم ن اإلسةمي 
 من سبقه شي بحثه.
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 الخاتمة 
 

الحمد ا الذز بنعمته تتم الاالحاأ  والاةة والسةم على خاتم األنبياء والرسل 
  وعلى آله وصحبه أما بعد:عبد هللامحمد بن 

 شمن خاتمر هذا البحا تتضمن أمرين هما: أهم نتائقه  والتوصياأ.
 أواًل: أهم نتائج البحث

أن التددددأم ن بدددددأ أول مددددا بدددددأ تعاونيددددًا  ً ددددا قامددددت شددددي المقتمعدددداأ القديمددددر  -
جمييدداأ تعاونيددر للفةًدد ن وأصددحاب الحددر  وغ ددرهم  لتددأم نهم ضددد أضددرار 

 يق التعاون ب نهم.مع نر عن طر 
 بظهور ما عر  بالتأم ن البحرز شي أوروبا أأن التأم ن التقارز المنظم قد بد -

 شي أواخر القرون الوسطى.

الثالدددا عشدددر  بددددأ التعامدددل بالتدددأم ن المدددنظم شدددي الدددبةد اإلسدددةمير شدددي القدددرن  -
الهقددرز  التاسددع عشددر المدد ةدز  ً نمددا قددوز االتاددال التقددارز بدد ن الشددر  

 ان النهضر الانا ير شي أوروبا.والغرب إب

 هعدددم التدددأم ن شدددي القملدددر  شمدددنهم مدددن مناختلدددف الفقهددداء المعاصدددرون شدددي ًكددد -
مطلقدًا  ومدنهم مدن مندع بعدض األندواع وأجدا  الدبعض  همطلقًا  ومنهم من أباًد

 اآلخر.

التأم ن باعتبار الهد  من  يامه  واله ئاأ التدي تقدوم بده  ثةثدر أندواع التدأم ن  -
 التأم ن التعاوني االتبادلي( والتأم ن التقارز.االجتماعي  و 
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التأم ن التعداوني االتبدادلي( اتفدا  مباشدر بد ن األشدراد المعرضد ن لخطدر معد ن  -
هم  تحمل عبء الخسارة التي تلحق بأز مدنتعهدون فيه باالشتراا جميعًا شي ي

 نتيقر لتحقق الخطر.

   وقد عرشت له صور أن التأم ن التعاوني هو أقدم أنواع التأم ن على اإلطة -
م شي أوروبا شدي القدرن ظدأ بشكل منبو   قبل الم ةد  ولدى العرب قبل اإلسةم

ل شدي أوائدل القدرن الثدامن عشدر   دالخام  عشر أو السادف عشر الم ةد  وق
شي المانيا  وأخذ شي التطور واإل دهار  ًتى أن من ب ن الخم  عشرة شركر 

 ر تأم ن تبادلي.شرك ةي عشر تالجبرى شي العالم اثن

لددى ي كالتددأم ن التقددارز  وإنمددا يهددد  إأن التددأم ن التعدداوني ال يهددد  إلددى الددرب -
 تحق ق األمن لألعضاء المشارك ن فيه بالتعاون فيما ب نهم.

أن العضددو المشددارا شددي التددأم ن التعدداوني مددؤمن ومددؤمن لدده شددي نفدد  الوقددت  -
 اني شي خدمته.فالتوهذا يدعول إلى االهتمام بنقاح هذا القها  وتطويرل و 

أن الشريك ن شي التأم ن التعاوني ليسا بطرشي عقد معاوضدر  وإنمدا همدا طرشدا  -
 عقد تعاون وإًسان.

يكددداد يقمدددع الفقهددداء المعاصدددرون علدددى مشدددرو ير التدددأم ن التعددداوني بادددورته  -
 األولى التي بدأ بها.

أجمعددددت اله ئدددداأ والمددددؤتمراأ والمقددددامع الفقهيددددر شددددي العددددالم اإلسددددةمي علددددى  -
مشدددرو ير األخدددذ بالتدددأم ن التعدددداوني مدددادام مواشقدددًا شددددي نظمددده للجتددداب والسددددنر 

 والقواعد المستنبطر منهما.

أن التددأم ن التعدداوني الموسددع االمطددور أو المركددب( عقددد تددأم ن جمدداعي يلتددزم  -
بموجبه كل مشترا فيه بدشع مبلغ مع ن من المال على سب ل التبرع  لتعويض 
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تجاشددل والتضددامن  عنددد تحقددق الخطددر المددؤمن علددى أسدداف ال مددنهم المتضدررين
منه تدار فيه العملياأ التأم نير من قبل شركر متخاار على أساف الوكالدر 

 بأجر معلوم.

ندوع خداص ال نظ در لده شدي عقدود التبرعداأ  منأن التأم ن التعاوني عقد تبرع  -
 المعروشر شي الفقه اإلسةمي.

 .أن التبرع ال مخاطرة فيه وال غرر وال مقامرة -

يدداأ التأم نيدددر بالوكالددر عددن المشدددترك ن لأن شددركر التددأم ن التعددداوني تدددير العم -
 وتتقاضى أجرة على الك.

أن  شدددركر التدددأم ن التعددداوني تسدددتثمر أمدددوال المشدددترك ن شدددي التدددأم ن مضددداربر  -
 بنسبر مع نر من الربي.

أن شددركر التدددأم ن التعدداوني تتجفدددل بتغطيدددر العقددز شدددي أمددوال المشدددترك ن عدددن  -
 ر  الحسن  وتستردل من الفائض واألرباح.قلطريق ا

 ثانيًا: التوصيات:
أن  تلزم مؤسسر النقد العربي السعودز شي المملجر العربير السعودير شركاأ  -1

 التأم ن التعاوني العاملر ش ها بما يأتي:

وضع نظام متجامل للتأم ن التعاوني  ل تم عرضده علدى ه ئدر كبدار العلمداء  -أ
تلزم جميع شركاأ التأم ن بالتق د به  ويمكن عر   رارل  ثمقشي المملجر إل
 .كاأ التأم ن التعاوني على اله ئرر رل نظام مرا بر شقالنظام الذز أ

إيقدداد إدارة للرقابددر الشددر ير إن لددم تجددن موجددودة لتتددولى اإلشددرا  والمرا بددر  -ب
 على العملياأ التأم نير من القانب الشرعي.
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يمددا ب نهدا شددي مقدال األبحددال والبددرامج تتعداون شددركاأ التدأم ن التعدداوني فأن  -2
 الشر ير التي تطور عملياتها وشق المنهج الشرعي الاحيي.

أن تتخلددددى الددددددول اإلسدددددةمير عدددددن التعامددددل مدددددع شدددددركاأ التدددددأم ن التقدددددارز  -3
ياتها من المحااير الشر ير  مادام أن الحل الشرعي قدد لودعمها  لما شي عم

 .راإلسةميي شركاأ التأم ن التعاوني شوجد 

 .للقميع دشو نالشريعر الم تطب قولعل هذا يكون جزءًا من 
 .وآخر دعوانا أن الحمد ا رب العالم ن

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصبحه سلم
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ي الشددددددريعر والقددددددانون/ للدددددددكتور شددددددوكت عليددددددان د ط: الثانيددددددر شددددددالتددددددأم ن  -14
 م دار الرش د للنشر والتو يع بالريا .1981هد/1401



 51 

التأم ن شي الشريعر اإلسةمير والقانون/ للددكتور: غريدب القمدال د الناشدر:  -15
 دار الشرو  بقدة  م: دار ناشع للطباعر.

التدددأم ن وأًكامددده/ للددددكتور سدددليمان بدددن إبدددراهيم بدددن ثنيدددان د دار ابدددن ًدددزم  -16
 م.2003هد/1424للطباعر والنشر والتو يع بب روأ  ط: األولى 

د ط  التقارة شي اإلسدةم/ لعبدد السدميع المادرز/ نشدر مكتبدر وهبدر بالقداهرة -17
 م د دار التوش ق النمواجير للطباعر بالقاهرة.1986هد/1406الثانير 

التقددددارة وأصددددول التعامددددل التقددددارز د تددددأليف جماعددددر مددددن أسدددداتذة التقددددارة  -18
 م.1975 واالقتااد دار مكتبر الحياة للطباعر والنشر بب روأ/ ط:

التضدامن اإلسددةمي شددي المقدال االقتاددادز/ للدددكتور غريدب القمددال د ط:  -19
م د نشدددر دار الشدددرو  بقددددة د دار االتحددداد العربدددي 1977هدددد/1397األولدددى 

 للطباعر بالقاهرة.

التعامدددل التقدددارز شدددي م دددزان الشدددريعر  للددددكتور يوسدددف قاسدددم/ ط: األولدددى  -20
قدددداهرة د م: دار االتحدددداد هددددد نشددددر دار النهضددددر العربيددددر بال1980هددددد/ 1400

 العربي للطباعر بالقاهرة.

عددام د الشددركر الوطنيددر للتددأم ن التعدداوني  دالتقريددر السددنوز للتعاونيددر للتددأم ن  -21
 م.2003

ش الفرو  د للشدي، ير د بهامالسنير شي األسرار الفقهتهذيب الفرو  والقواعد  -22
لنشدددر محمدددد بدددن علدددي بدددن ًسددد ن المكدددي المدددالجي/ دار المعرشدددر للطباعدددر وا

 بب روأ.



 52 

ًاشددير ابددن عابدددينارد المحتددار علددى الدددر المختددار( لمحمددد آمدد ن الشدده ر  -23
م د شددركر مكتبددر ومطبعددر ماددطفى 1966هددد/1386بددابن عابدددين ط: الثانيددر 

 البابي الحلبي وأوالدل بمار.

دكتور ًسدد ن ًامدد ًسدان د لدًكدم الشدريعر اإلسددةمير شدي عقدود التددأم ن د ل -24
 دار العلوم للطباعر بالقاهرة.بالقاهرة د  االعتاامدار 

الحددددةل والحددددرام شددددي اإلسددددةم/ للدددددكتور يوسددددف القرضدددداوز / ط: السددددابعر  -25
 م د المكتب اإلسةمي بدمشق وب روأ.1973هد / 1393

دراساأ شي االقتااد اإلسةمي والمعامةأ المعاصرة/ للدكتور علي ًسن  -26
 مطابع االتحاد الدولي للبنوا اإلسةمير.  عبد القادر

ون المتعثدرة والمشدكوا شدي تحاد لها والتدأم ن التعداوني عل هدا/ للددكتور يدال -27
 عبد الحم د بن محمود البعلي/ طبع كمب وتر.

 م ثا . للتأم ن التعاوني للشركر السعودير للتأم ن الرؤير الشر ير -28

هدد  1344ط: األولدى   الجبرى  ألبي بكر أًمد بدن الحسد ن الب هقدي نالسن -29
 عار  النظامير بالهند.مطبعر مقل  دائرة الم

( هددد256محمددد بددن إسددماع ل البخددارز اأ صددحيي البخددارز  ألبددي عبددد هللا -30
 هد د المكتبر السلةير بالقاهرة.1414تحق ق محب الدين الخط ب  ط: األولى 

هدددد( 261 ن مسدددلم بدددن الحقددداج النيسدددابورز اأسدددحصدددحيي مسدددلم  ألبدددي ال -31
 لعربي بب روأ.تحق ق محمد شؤاد عبد الباقي  دار إًياء الترال ا

عقددود التددأم ن مددن وجهددر الفقدده اإلسددةمي  دراسددر مسددتو بر لجاشددر وجهدداأ  -32
النظددر شددي عقدددز التددأم ن التقددارز والتعدداوني/ للدددكتور محمددد بلتدداجي د نشددر 

 هد1421مكتبر األم ن القاهرة ط: األولى /



 53 

العقدددود الشدددر ير الحاكمدددر للمعددددامةأ الماليدددر المعاصدددرة  للددددكتور  يسددددى  -33
مقدم إلى مؤتمر الفقه اإلسةمي المنعقد بالريا  شي از القعدة  عبدل  بحا

دار ر اإلمددددام محمددددد بددددن سددددعود اإلسددددةمير د م  شددددي جامعدددد1976هددددد/1396
 م.1977هد/ 1397االعتاام بالقاهرة د م:النهضر القديدة ط: األولى

للدددددكتور  وأثددددرل شددددي العقددددود شددددي الفقدددده اإلسددددةمي  ادراسددددر مقارنددددر( غددددررال -34
األم ن الضرير د نشر الدار السودانير للجتب بالخرطوم  ودار الاديق محمد 

 م.1990هد/1410الق ل ب روأ  ط: الثانير 

هدد للشدي، عبدد 9/10/1400( وتداري، 3249شتاوى شي التأم ن / شتوى رقم ا -35
العزيددددز بددددن بددددا   وعبددددد هللا بددددن قعددددود  وعبددددد الددددر ا  عةيفددددي د وشتددددوى رقددددم 

ان  يدعبد العزيز بن با   وابن غ هد للشي،25/11/1416( وتاري، 18332ا
 وعبد العزيز آل الشي،  وبكر أبو يد  وصالي الفو ان.

العلميددر واإلشتدداء بالمملجددر العربيددر السددعودير  شتدداوى اللقنددر الدائمددر للبحددول -36
 جمع وترت ب: صفوأ الشوادشي  نشر دار القةء بالقاهرة  الفقر للطباعر.

اإلسددةمي السددوداني  نشددر بنددك  شتدداوى ه ئددر الرقابددر الشددر ير لبنددك فياددل -37
فيادددددل اإلسدددددةمي السدددددوداني  مطدددددابع االتحددددداد الددددددولي للبندددددوا اإلسدددددةمير 

 بالقاهرة.

د ي شهاجي المشددهور بددالقرااددنالفددرو   لامددام شددهاب الدددين أبددي اليبدداف ال -38
 دار المعرشر للطباعر والنشر بب روأ.

بدمشدددق ط: الفقددده اإلسدددةمي وأدلتددده د للددددكتور وهبدددر الًز لدددي/ دار الفجدددر  -39
 م د المطبعر العلمير بدمشق.1985هد/1405الثانير 

 ل بب روأ. القاموف المحيط  لمحمد بن يقوب الف رو  بادز د نشر دار الق -40



 54 

قراراأ مقل  المقمع الفقهي اإلسةمي لرابطر العالم اإلسةمي  من دورته  -41
هددددد   ط  الخامسددددر 1405هددددد ًتددددى الدددددورة الثانيددددر لعددددام 1398االولددددى لعددددام 

 هد د مطابع رابطر العالم اإلسةمي بمكر المكرمر.1412

قراراأ وتوج هاأ شدي النددواأ الفقهيدر د نشدر مقمدع الفقده د قضايا معاصرة  -42
 هد.1420اإلسةمي بالهند د عام 

قوان ن األًكام الشر ير ومسائل الفروع الفقهيدر/ لمحمدد بدن أًمدد بدن جدزز  -43
 أ.م د دار العلم للمةي ن بب رو 1974ط:  الغرناطي

الةئحر التنف ذير لنظام مرا بر شركاأ التأم ن التعاوني شدي المملجدر العربيدر  -44
هدد 1/3/1425وتداري،  1/596السعودير د المواشدق عل هدا بموجدب القدرار رقدم 

 و ارة المالير.

لسدددان العدددرب لمحمدددد بدددن مكدددرم بدددن منظدددور المادددرز د نشدددر دار صدددادر  -45
 ة.بب روأ ومكتبر العلوم والحكم بالمدينر المنور 

مائددر سددؤال ومائددر جددواب ًددول البنددوا اإلسددةمير د إعددداد د. أًمددد النقددار  -46
 محمدد سدم ر  ومحمدود األنادارز د االتحداد الددولي للبندوا اإلسدةمير د ط: 

 م. مطابع المكتب المارز الحديا.1978هد /1398أولى 

م د م: 1986للدكتور الس د عبد اللطيف عبدل د ط: الرابعدر د مباد  التأم ن  -47
 ب.ديا

المقتمع اإلسةمي للددكتور مادطفى عبدد الواًدد  نشدر دار البيدان العربدي  -48
 م د شركر مكر للطباعر والنشر.1984هد د 1404بقدة  ط: الثانير 

مقلر االقتااد اإلسةمي/ يادرها بندك دبدي اإلسدةمي د المقلدد: الثالدا د  -49
 م.1984هد /1404السنر الثالثر 



 55 

ك دبدي اإلسدةمي د المقلدد: الرابدع د مقلر االقتاداد اإلسدةمي/ ياددرها بند -50
 .م1985هد/1405السنر الرابعر: 

مقلر البحول الفقهير المعاصرة د مقلر علمير محكمر متخاار شي الفقده  -51
م د تادر بالريا  د 1990هد/1411اإلسةمي د العدد: السابع السنر: الثانير 

 ت بالريا .شسالمملجر العربير السعودير د مطابع الهةل لألو 

لر البندوا اإلسدةمير/مقلر ربدع سدنوير د ياددرها االتحداد الددولي للبندوا مق -52
 م.1978هد/1398اإلسةمير العدد الثاني د جمادى األولى 

االتحددددداد الددددددولي للبندددددوا  مقلدددددر البندددددوا اإلسدددددةمير ربدددددع سدددددنوير ياددددددرها -53
 م.1978هد/1398اإلسةمير العدد الثالا   عام 

سدددنوير د ياددددرها مقمدددع الفقددده اإلسدددةمي د نادددف  مقلدددر المقمدددع الفقهدددي -54
اإلسددددددةمي برابطددددددر العددددددالم اإلسددددددةمي د العدددددددد السددددددادف د السددددددنر الرابعددددددر 

 م.1992هد/1412

ع د عضو ه ئر كبار ينمقموع شتاوى وبحول/ للشي، عبد هللا بن سليمان الم -55
سددعد السددعدان/ دار  العربيددر السددعودير/ أشددر  علددى طبعدده العلمدداء بالمملجددر

 م.1999هد/1420لى و : األطيع بالريا / العاصمر للنشر والتو  

مقمددوع شتدداوى ومقدداالأ متنوعرددد للشددي، عبددد العزيددز بددن عبددد هللا بددن بددا  د  -56
مفتددي المملجددر العربيددر السددعودير د جمددع وترت ددب وإشددرا  د. محمددد بددن سددعد 
الشددويعر د نشددر رئاسددر إدارة البحددول العلميددر واإلشتدداء بالريددا / ط: الثانيددر 

 هد.1423

المعامةأ الشر ير االعقد( للشي، علي الخةيف د م: السدنر  مختار أًكام -57
 م.1954هد/ 1374المحمدير بالقاهرة 
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المددددخل الفقهدددي العدددام/ مادددطفى أًمدددد الزرقددداء/ دار الفجدددر بب دددروأ/ ط:  -58
 م/ مطابع ألف باء د األديب بدمشق.1967التاسعر 

هددددد( تحق ددددق: شددددع ب 241اأ ًنبددددلالمسددددند لامددددام أًمددددد بددددن محمددددد بددددن  -59
 هد د مؤسسر الرسالر.1417اؤوط وآخرون  ط: األولى األرن

المشاركاأ شي الفقه االقتاادز اإلسةمي ب ن األصدالر والتقديدد/ للددكتور  -60
 تحت الطباعر.  الماعبد العزيز بن علي الغامدز االمؤلف( 

المادباح المن در شدي غريددب الشدرح الجب در للراشعدي/ تددأليف أًمدد بدن محمددد  -61
هددد( د م: ماددطفى البددابي الحلبددي وأوالدل 770أ ا الف ددوميبددن علددي المقددرز 

 بمار.

المعامةأ المالير المعاصرة شي الفقه اإلسةمي  للدكتور محمد بن عثمدان  -62
 م.1999هد/1419شب ر/ دار النفائ  للنشر والتو يع باألردن/ ط: الثالثر 

هددد( دار إًيدداء 395معقددم مقددايي  اللغددر د ألًمددد بددن شددارف بددن  كريددا اأ  -63
 م.2001هد/1422ربي للطباعر والنشر بب روأ  ط: األولى الترال الع

م 1972هد/1392 الثانيرالمعقم الوسيط د مقمع اللغر العربير بمار د /ط:  -64
 د م: دار المعار  بمار.

هددد( 620د هللا بددن أًمددد بددن محمددد اأبددو محمددد عبددالمغنددي د البددن قدامدده أ -65
ثددر  مطبعددر عدداطف الناشدر مكتبددر القمهوريددر بالقدداهرة  ومكتبدر الريددا  الحدي

 وس د طه وشركاؤهم.

دراسدر مقارندر مدوجزة د للددكتور غريدب القمدال  دنحدو نظدام تدأم ني إسدةمي  -66
م د معهدددد الدراسددداأ اإلسدددةمير بالقددداهرة  مطدددابع مركدددز التددددريب 1975ط: 

 المهني لشرطر القاهرة.
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 النظام األساسي للتعاونير للتأم ن / شركر مساهمر سعودير. -67

ً يقتددده والدددرأز الشدددرعي فيددده د لمادددطفى أًمدددد الزرقددداء د  دنظدددام التدددأم ن   -68
هدددد/ 1415مؤسسدددر الرسدددالر للطباعدددر والنشدددر والتو يدددع بب دددروأ  ط: الرابعدددر 

 م.1994

نظدددام التدددأم ن شددددي هددددى أًكدددام اإلسددددةم وضدددروراأ المقتمدددع المعاصددددر/  -69
 للدكتور محمد البهي د نشر مكتبر الشركر القزائرير د القزائر.

ر شددي الم دددان االقتاددادز بوجدده عددام  وموقددف الشددريعر نظددام التددأم ن موقعدد -70
اإلسةمير منده د مدن بحدول المدؤتمر العدالمي األول القتاداد اإلسدةمي عدام 

مددد الزرقداء د نشدر المركددز العددالمي ًم د لألسدتاا ماددطفى أ1976هدد/ 1396
ألبحددال االقتادداد اإلسددةمي بقامعددر الملددك عبددد العزيددز بقدددة  ط: األولددى 

 م.1980هد/1400

نظام مرا بر شركاأ التأم ن التعاوني شي المملجر العربير السعودير الاادر  -71
 هد.2/6/1424( وتاري، 32رسوم الملجي رقم اممبال

شدددي الفقددده اإلسدددةمي د دراسدددر مقارندددر للتدددأم ن شجدددرًا وتطبيقدددًا  التدددأم ننظريدددر  -72
 للدكتور. محمد  كدي السد د/ دار المندار للنشدر والتو يدع بالقداهرة/ ط: األولدى

 مد م: الفقر القديد بالقاهرة.1986هد/1406

هذا ًةل وهذا ًرام/ لعبد القادر أًمدد عطدا/ نشدر دار االعتادام م: دار  -73
 النشر للطباعر اإلسةمير بالقاهرة.

للدكتور: عبد الر ا  أًمد السنهورز دار  الوسيط شي شرح القانون المدني/ -74
 م.1964أًياء الترال العربي بب روأ 
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 اتفهرس الموضوع

 الصفحة وعــــــــــــاملوض

 1 المقدمر

 2 خطر البحا

 4 ً يقر التأم ن

 5 تعريف التأم ن لغر

 6 تعريف التأم ن اصطةًاً 

 7 تاري، التأم ن

 10 أنواع التأم ن

 10 التأم ن االجتماعي

 11 التأم ن التعاوني

 11 التأم ن التقارز 

 12 ز ار أنواع التأم ن التق

 13 لتأم ن التعاوني وخاائاه وتطبيقاتهالفال األول ا

 14 تعريف التأم ن التعاوني

 15 نشأة التأم ن التعاوني وتطورل

 18 خاائ  التأم ن التعاوني

 20 تطب ق التأم ن التعاوني شي شركاأ التأم ن التعاونير المعاصرة

 20 .شركر التأم ن اأ( وأهم ما ورد شي نظامها وتقريرها النسوز والتعل ق عليه

 23 شركر التأم ن اب( ومبادئها األساسير
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 الصفحة وعــــــــــــاملوض

 24 القواعد التي على أساسها تمارف الشركر اب( التأم ن التعاوني

 26 تعل ق ًول تعامل الشركر اأ   ب( بمعادة التأم ن

 28 الفال الثاني: التأم ن التعاوني شي نظر الفقه اإلسةمي

 29 ن شي اإلسةمأهمير التعاو 

 30 التأم ن التعاوني شي نظر الفقهاء المعاصرين

 34 التأم ن التعاوني شي نظر اله ئاأ والمقامع الفقهير

 34 قرار مقمع البحول اإلسةمير بالقاهرة

 35 قرار ه ئر كبار العلماء شي المملجر العربير السعودير

 35 ميقرار مقمع الفقه اإلسةمير لرابطر العالم اإلسة

 39 قرار الفقه اإلسةمي لمنظمر المؤتمر اإلسةمي

 40 التأم ن التعاوني الموسع وضوابطه شي الفقه اإلسةمي

 40 تعريف التأم ن التعاوني الموسع االمطور(

 41 قه اإلسةميفضوابط التأم ن التعاوني شي ال

 46 الخاتمر أهم النتائج

 48 التوصياأ 

 50 شهرف المراجع

 60 ف الموضوعاأشهر 

 


